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PRÒLEG
Diuen que no hi ha text sense context. Si això és cert en general, es fa més
evident en aquesta guia que s’elabora en l’actual context de crisi econòmica,
de destrucció d’activitat i d’ocupació. La guia tracta de la contractació i la
subcontractació a l’empresa, una pràctica sobreutilitzada per nombroses
empreses que han preferit externalitzar costos i riscos, abans que assumir
canvis i innovacions en processos interns que els dotessin de major capacitat
competitiva en un context d’internacionalització de l’economia.
L’ús abusiu d’aquestes pràctiques, en l’actual situació de crisi econòmica
profunda que vivim, ha contribuït a accelerar els processos de destrucció
d’ocupació i ha llastrat les estratègies de canvi de model productiu. L’opció
d’externalitzar la flexibilitat que poden necessitar les empreses per ajustar-se
als canvis del mercat ha fet que la contractació d’activitats per a les empreses
–la subcontractació– hagi estat una de les principals afectades, amb el
consegüent efecte sobre destrucció d’empreses i d’ocupació. Però això també
ha palesat que externalitzar activitat –i riscos– es converteix en un element
desincentivador perquè les empreses assumeixin la necessitat d’introduir
mecanismes de flexibilitat interna pactada, com a element per afavorir una
major capacitat d’adaptació als canvis en l’entorn i així garantir els necessaris
processos d’innovació que donin a les empreses una posició de futur més
competitiva, a partir de mantenir el vincle laboral, l’estabilitat, amb els
treballadors i les treballadores, i aprofitant al màxim l’experiència i el
coneixement professional acumulat.
Però si l’ús abusiu de la subcontractació pot tenir efectes desincentivadors
respecte de la innovació en processos i organització per a la millora de la
competitivitat empresarial, el que és segur és que té efectes perversos i
injustos sobre els treballadors i les treballadores que ocupen les empreses
subcontractades. La dinàmica d’externalitzar els riscos a les empreses
subcontractades afavoreix que aquestes empreses acumulin els nivells més
alts de temporalitat, amb la consegüent sangonera de destrucció d’ocupació
en els canvis de cicle, les taxes més altes d’accidentalitat i les pitjors
condicions de treball en general.
Sens dubte, la guia ens ha d’ajudar a entendre més bé aquesta realitat i ha de
dotar-nos de les eines més útils per a una intervenció sindical en defensa dels
interessos dels treballadors i les treballadores, amb l’objectiu d’evitar tant l’ús
abusiu i injustificat d’aquestes pràctiques com de permetre garantir l’exercici
dels drets que corresponen als treballadors/es tant pel que fa a les condicions
de treball com a la seguretat i salut en el treball.
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La guia parteix d’una aproximació a la realitat pràctica per tal que la intervenció
sindical la puguem realitzar des del coneixement de situacions reals i, per tant,
propers al que ens hem de trobar en la nostra acció sindical quotidiana.
Aquesta proximitat en l’anàlisi ha de facilitar una major utilitat a la nostra acció
sindical a l’hora d’intervenir en els problemes per a la seva resolució.
La guia, com no pot ser d’una altra manera, és el fruit d’un treball col·lectiu
sobre la realitat i d’anàlisi de la legalitat. La guia es construeix amb el treball i
els coneixements que ens aporta l’acció sindical dels delegats i les delegades
en els centres de treball, de l’acció de les seccions sindicals i de la feina. La
dinamització i coordinació de la Secretaria de Contractació i Subcontractació a
l’empresa ha permès elaborar una guia amb els coneixements que, de forma
transversal, aporten el conjunt de secretaries confederals, i amb l’aportació que
el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya fa des de la capacitat i
l’autoritat que dóna la intervenció jurídica continuada tant per denunciar
injustícies com per defensar drets.
Segur que tenim a les mans una molt bona eina per intervenir sindicalment en
defensa dels treballadors i les treballadores, una guia que ha de fer més útil la
feina dels delegats i les delegades de CCOO per contribuir a canviar unes
relacions laborals desequilibrades i injustes, i més encara després de la darrera
reforma laboral, al servei dels drets laborals en general i dels drets de les
persones treballadores en particular.

Joan Carles Gallego Herrera
Secretari general de Comissions Obreres
de Catalunya
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PRESENTACIÓ
Un dels elements que caracteritzen l’actual model productiu espanyol i català, en
realitat l’actual model capitalista, és l’obsessió per externalitzar els costos i els
riscos de l’activitat empresarial als treballadors, i a vegades al conjunt de la societat,
en forma de precarització de les condicions laborals i de danys mediambientals.
Ho hem dit moltes vegades: un model productiu basat en baixos salaris i baixa
qualificació (una cosa acompanya l’altra) i molta inestabilitat laboral, causa de
molta sinistralitat, comporta, en definitiva, males condicions de treball per als
nostres treballadors i treballadores; un model productiu que ha assolit grans
guanys empresarials a curt termini (sembla que ningú se’n recorda ara), però
que ha afeblit la competitivitat de les empreses a mitjà i a llarg termini, ha fet
més vulnerable l’economia del nostre país i ha causat una gran destrucció
d’ocupació, com hem pogut veure i patir.
La important destrucció d’ocupació que aquesta crisi ha comportat ha fet palès
que la contractació d’activitats –subcontractació de forma col·loquial– per
l’empresari és un element de flexibilitat més, tant com la contractació temporal,
perquè aquests treballadors i treballadores són els primers afectats a l’hora de
reduir llocs de treball, com hem pogut constatar a la majoria de les empreses
on tenim representació. Aquesta (la no - renovació de contractes temporals i el
fet de prescindir o disminuir el volum de la subcontractació, en molts casos
treballadors temporals) és la raó de la baixada de la temporalitat el 2009.
La contracta o la subcontracta d’obres i serveis en el si de les empreses és un
fenomen que comença a generalitzar-se a les nostres empreses ara fa 20 anys,
i en aquest temps ha anat creixent de manera exponencial al nostre país, de
forma que la immensa majoria de les empreses mitjanes i grans de Catalunya
tenen algun grau de contracta o subcontracta immers en el seu procés
productiu, dins el que es considera pròpia activitat. La contracta o la
subcontracta ha passat d’ésser una característica dels sectors industrials, en
activitats de suport (neteja, manteniment, vigilància) i de la construcció en
activitats molt especialitzades, a inserir - se en tots els sectors (inclosa
l’Administració pública) i a totes les activitats del procés productiu. De fet, ens
trobem ja davant d’una important i generalitzada fragmentació productiva, que
incideix en la dualitat del nostre món laboral.
Tot i que és difícil conèixer amb exactitud el volum de la subcontractació al
nostre país, per la manca de registres estadístics, a tall d’exemple aquestes són
algunes dades sectorials situades en un estudi de l’ Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball:1 18,6% del total de les empreses; 10,4% a
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l’agricultura; 18,2% a la indústria; 39% a la construcció; 14,7% als serveis. Dins
el sector de la indústria destaca la indústria química, amb el 20,4% de les
empreses; dins el sector de Serveis, el Transport amb el 22,7% i l’Administració
pública i Educació amb el 20,8% d’ambdós.
Sobre els interessos empresarials en la contractació d’obres i serveis
reproduïm, per la seva claredat, el que situa l’informe esmentat de l’INSHT: “La
subcontratación permite a la empresa ajustar mejor el trabajo a la demanda,
sustituyendo relaciones laborales (rígidas) por relaciones comerciales (flexibles).
Por ello, la estrategia de subcontratar a otras unidades empresariales
actividades que anteriormente eran realizadas en locales de la empresa y con
trabajadores de plantilla han sido promocionadas desde los años 90 del pasado
siglo como una eficaz fórmula de reducción de costes (...)”.
No podem dir que tota la subcontractació sigui precarització, encara que tal
com s’utilitza al nostre país, la immensa majoria ho és.

El seu impacte és important en:
-

L’organització del treball, que es fragmenta desagregant una part –la
subjecta a la subcontractació– de la seva activitat, i que implica –per
se–, per a l’empresa principal, una pèrdua parcial de la gestió del
procés de producció (a no ser que hi hagi cessió il·legal de treballadors).

-

La fragmentació de les plantilles, pel fet que s’apliquen convenis
col·lectius diferents i, per tant, condicions de treball diferents, que
comporten, moltes vegades, interessos també diferents i risc de
descohesió dels treballadors.

-

La representació sindical, que pot disminuir, o en el millor del casos
no augmentar, perquè per a les eleccions sindicals computen
separadament els treballadors de cada empresa. És freqüent que no hi
hagi representació sindical a l’empresa subcontractista.

-

Els delegats LOLS, que estan en funció del nombre de treballadors de
l’empresa, i si aquest varia pot afectar aquest tipus de representació.

Té una incidència provada en:
-

La taxa de temporalitat, que acostuma a ser més alta que a l’empresa
principal, atès que és molt freqüent que els treballadors subcontractats
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tinguin contracte temporal amb la seva empresa (en alguns sectors, els
treballadors de l’empresa subcontractista tenen contracte d’obra i
servei per a la durada de la contracta).
-

La salut i la seguretat dels treballadors i les treballadores, perquè
l’índex d’accidents és més alt que en la resta de treballadors,
especialment en els accidents mortals.

-

I les condicions de treball en general, que acostumen a ser més
precàries, especialment en el salari, que també acostuma a ser més
baix (perquè si no, no surt a compte).

Val la pena tenir en compte les consideracions anteriors perquè defineixen tant
els beneficis empresarials –no tots econòmics estrictu sensu, sinó alguns
també d’índole política– i les conseqüències en condicions de treball per als
treballadors i les treballadores implicats.
Sovint, la contracta o la subcontracta es realitza per eludir les responsabilitats
i les obligacions com a empresari que marca la llei vers els treballadors i
treballadores assalariats.
O simplement en la contracta clàssica es busca obtenir mà d’obra més barata
sense aplicar les condicions del conveni col·lectiu que li correspon a l’empresa,
sense que hi hagi, en realitat, la segregació real de l’activitat subjecte a la
contracta, incorrent, per tant, en cessió il·legal de treballadors (penalitzada pel
nostre ordenament jurídic).
La nostra experiència ens diu que la cessió il·legal de treballadors és present
en un nombre molt important de contractes o subcontractes d’obra i serveis.
Òbviament, en la situació d’alta precarització del nostre món laboral, l’extensió
del fenomen de la subcontractació que estem veient fa que el risc de cessió
il·legal augmenti.
Per tant, és necessari que la representació legal dels treballadors, el sindicat a
l’empresa, enfoqui la seva tasca sindical global, i especialment la qualitat de
l’ocupació, les condicions de treball i l’exercici dels drets laborals des de la
perspectiva global del conjunt del procés productiu, del conjunt de treballadors
i treballadores que treballen al centre de treball, amb independència de quina
és l’empresa que els contracta.
Aquest és un treball col·lectiu, obviament les directrius per a l’actuació sindical,
són fruit del bagatje col·lectiu que tenim com organització.
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Finalment, vull agrair el suport, la implicació i l’entusiasme en què han fet les
seves aportacions totes les persones que han col·laborat, en diversos graus i
matèries, en l’elaboració d’aquesta publicació. Tots i totes van veure de
seguida la necessitat de tenir aquesta eina sindical per als nostres delegats i
delegades. Sense la seva dedicació no hagués estat possible.

Barcelona, setembre del 2010

María Marín Franconetti
Secretària de Contractació i Subcontractació
de Comissions Obreres de Catalunya
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OBJECTIUS DE LA GUIA

Ja fa uns anys, el sindicat ha fet altres publicacions sobre contracta i
subcontracta que, actualment, estan esgotats, i òbviament la normativa s’ha
anat adequant.2 Hem volgut re adequar i adaptar els continguts a la realitat
actual i incloure-hi altres factors de subcontractació, com són les empreses de
treball temporal i les empreses de serveis integrals.
Quan l’empresa pren la decisió de contractar-ne a una altra part de la seva
activitat se li obren dues opcions: que l’activitat sigui desenvolupada fora del
centre de treball, al centre de treball de l’empresa auxiliar i que l’activitat
subcontractada es faci al seu mateix centre de treball amb treballadors de
l’empresa contractista.

En aquesta guia només tractarem del segon supòsit, per l’evident
connotació que té en l’actual organització del treball al mateix centre de
treball, on concorren treballadors de diverses empreses.

L’objectiu és que sigui una eina de consulta útil per a la tasca sindical de control
i seguiment de la contracta i subcontracta en el marc de l’empresa, en el
mateix centre de treball, molt especialment dirigida als nostres delegats i
delegades i a les nostres seccions sindicals d’empresa, que ajudi a donar
resposta a la situació en què es troben els treballadors i les treballadores
subcontractats, saber quins són els seus drets, i quins són els drets dels
representants legals dels treballadors pel que fa a aquests temes.
Per poder fer això és imprescindible saber en quina situació real i legal es troba
el treballador en funció de les diferents circumstàncies en les quals treballa. Hi
ha eines legals, que emparen aquesta tasca i que les analitzarem al llarg de la
guia. Tractarem, entre d’altres, els següents aspectes:
•

Què és i qui regula la contractació i subcontractació d’obres i
serveis, en absència de llei específica (excepte en el sector de la
construcció que sí que té la Llei de subcontractació).
- El marc legal: els límits legals i les responsabilitats administratives i
laborals de les empreses.
- Els drets dels treballadors afectats i de la representació legal dels
treballadors.
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Característiques sectorials de la contracta o la subcontracta
d’obres i serveis, que és diversa, i a la qual hem intentat donar
resposta global tot i la seva dificultat. La Llei de subcontractes de
la construcció.

•

Les empreses de treball temporal.

•

La cessió il·legal de treballadors.

•

La salut i la seguretat dels treballadors i les treballadores en el marc
de la subcontracta.

•

El canvi de titularitat i la subrogació empresarial.

•

Criteris per a l’actuació sindical, en els diversos àmbits i amb
diverses eines legals.

Als diferents apartats situem la referència d’algunes de les nombroses
sentències del Tribunal Suprem i Tribunals Superiors de Comunitats
Autònomes, que han fixat doctrina sobre diversos temes relacionats amb la
subcontractació, molt especialment sobre la cessió il·legal de treballadors i
sobre el concepte d’indemnitat, que a vegades no tenim del tot present. També
d’alguns convenis col·lectius, en diversos temes.
El darrer capítol conté els criteris per a l’actuació sindical, en tots els àmbits per
a aquesta matèria.
Esperem que us sigui útil.
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EL MARC LEGAL

INTRODUCCIÓ
En aquest apartat analitzarem el marc legal que regula les condicions de treball
dels treballadors i les treballadores afectats per la contracta o la subcontracta
d’activitats realitzades al centre de treball de l’empresa principal i les diferents
situacions legals que ens podem trobar amb la subcontractació en el marc de
l’empresa, així com algunes de les casuístiques sectorials més comunes. Per
això analitzarem la diferent normativa que fa referència a la contracta i a la
subcontracta d’obres i serveis en el marc de la mateixa empresa i en altres
supòsits en què els treballadors de l’empresa auxiliar treballen al centre de
l’empresa principal (ETT, successió d’empresa).
Com se sap, tota norma és susceptible d’incompliment, i aquests
incompliments generen responsabilitats administratives, tipificades en la Llei
d’infraccions i sancions de l’ordre social (LISOS). Per donar coherència al text,
hem traslladat tot allò referit a les responsabilitats administratives a l’apartat 7
(La responsabilitat administrativa en els casos de contractes i subcontractes)
d’aquest mateix capítol i, per tant, no les trobareu separadament pels diversos
temes.
Els quadres que anireu trobant a l’inici de cada apartat pretenen ser un resum
dels factors que la llei preveu, als quals cal prestar especial atenció. Cadascun
dels anunciats dels quadres estan explicats al llarg de l’apartat corresponent.
Finalment, atesa la multiplicitat de vegades que al llarg del text ens referim als
treballadors, volem explicitar que sempre ens referim a treballadors i
treballadores.
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1. CONTRACTES I SUBCONTRACTES
QUADRE 1
Quan uns treballadors contractats per una empresa auxiliar treballen al centre
de treball d’una altra empresa (principal) s’han de tenir en compte els factors
següents:
INFORMACIÓ

Les dues empreses (principal i auxiliar) estan obligades a
facilitar una determinada informació als treballadors i a
cadascuna de les seves representacions sindicals.

CONTRACTE DE
TREBALL

El contracte de treball dels treballadors de les empreses
auxiliars poden ser indefinits o temporals; és fonamental
tenir en compte aquesta circumstància.

GARANTIES SOBRE
CONDICIONS DE
TREBALL

L’empresa principal ha de garantir, de forma directa,
determinats drets i condicions de treball als treballadors
de l’empresa auxiliar.

CANVI DE CONTRACTA

Per garantir l’estabilitat en l’ocupació amb la nova
empresa, s’ha de prestar una especial atenció quan es
produeix un canvi de contracta.

És imprescindible tenir en compte el conveni col·lectiu
CONVENIS COL·LECTIUS
sectorial perquè és on es regulen els drets dels
SECTORIALS
treballadors.
TIPOLOGIA D’EMPRESA
PRIVADA I AP

Hi ha determinats tipus d’empresa, ja sigui la principal o
l’auxiliar, que tenen especificitats legals que no es poden
oblidar.

INCOMPLIMENTS
LEGALS DE LES
EMPRESES

Si les empreses incompleixen les seves obligacions
legals o de conveni col·lectiu poden ser sancionades per
la Inspecció de Treball o es poden formular demandes
judicials contra elles.

Quan en un mateix centre de treball treballen treballadors
de diferents empreses hi ha obligacions legals
PREVENCIÓ DE RISCOS I
especifiques per a totes i cadascuna de les empreses i
SALUT LABORAL
drets, també específics dels treballadors i dels seus
representants.
CESSIÓ IL·LEGAL

Si el que l’empresa auxiliar fa exclusivament és cedir
treballadors ens podem trobar amb cessió il·legal que
està prohibida legalment (amb excepció de les ETT).
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A. Delimitació del supòsit legal
Què pot ser objecte de contracta i/o subcontracta?
Qualsevol empresa –li direm empresa principal– pot contractar una altra
empresa –li direm empresa auxiliar– que faci qualsevol tipus de treball que fins
a aquest moment feia directament l’empresa principal; no hi ha cap tipus de
límit pel que fa al treball contractat o subcontractat.
Es pot externalitzar qualsevol tipus d’activitat, però l’externalització en si
mateixa no pot ser un negoci empresarial, no pot ésser utilitzada en perjudici
(per perjudicar) dels drets dels treballadors de l’empresa auxiliar.
Per això la llei estableix uns límits a la contractació i subcontractació (cessió
il·legal) i unes garanties legals (en forma de responsabilitat solidària i/o
subsidiària de l’empresa principal) pel cas que l’empresa auxiliar incompleixi les
obligacions que té amb els seus treballadors.

B. Límits legals
El límit legal a la contractació i subcontractació interempresarial és la cessió
il·legal de treballadors, que s’analitzarà de forma específica en un capítol
posterior; és important tenir en compte, però, que existeix cessió il·legal de
treballadors en els casos següents:
•
•
•
•

Si l’empresa auxiliar es limita a cedir treballadors a l’empresa principal.
Si l’empresa auxiliar no té la seva pròpia activitat i organització
empresarial estable.
Si l’empresa auxiliar no disposa dels mitjans necessaris per fer la seva
activitat.
Si l’empresa auxiliar no exerceix les funcions d’empresa en el marc de
la contracta, no organitza, no mana, etc.

C. Garanties legals per als treballadors de l’empresa auxiliar contractada
o subcontractada

 La responsabilitat de l’empresa principal
Aquestes garanties legals per als treballadors consisteixen en què l’empresa
principal –pel que fa a determinades condicions de treball i si es produeixen
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determinades circumstàncies–, és responsable de fer efectius als treballadors
de l’empresa auxiliar determinats drets que aquesta empresa incompleix.
Els incompliments empresarials de drets dels treballadors poden ser objecte de
reclamació per part dels treballadors contra la seva empresa (auxiliar) i, alhora,
contra l’empresa principal.
En aquest apartat s’analitzarà la responsabilitat de l’empresa principal en
relació amb possibles incompliments de l’empresa auxiliar des de la
perspectiva de la regulació legal i de la interpretació que n’han fet els tribunals
de justícia laborals. En un apartat posterior específic s’analitzarà la
responsabilitat administrativa –en aplicació de la LISOS i d’altres normes
legals– de l’empresa principal per l’ incompliment de l’empresa auxiliar, i també
per incompliments directes de l’empresa principal.
Quan una empresa principal decideix externalitzar part de la seva activitat ho fa
en benefici propi i en la mesura que utilitza treballadors d’una altra empresa
(auxiliar) –de fet treballen per ella–, la llei estableix que l’empresa principal és
responsable davant d’aquests treballadors del compliment de les obligacions
que té l’empresa auxiliar, que és qui els ha contractat.
L’empresa auxiliar, en la mesura que és qui ha contractat els treballadors, és
la que té la responsabilitat directa, com a empresa, del compliment de tot tipus
d’obligacions.
La responsabilitat de l’empresa principal pot ser solidària i subsidiària, i està
regulada, per diferents circumstàncies i situacions, a diverses normes legals:
l’article 42 de l’Estatut dels treballadors (ET), l’article 127 de la Llei de Seguretat
Social (LGSS) i l’article 42 de la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social
(LISOS).
De forma general es pot dir que la responsabilitat solidària és la que obliga
directament l’empresa principal a fer front a les obligacions no satisfetes per
l’empresa auxiliar, malgrat que l’empresa auxiliar continuï existint.
La responsabilitat subsidiària de l’empresa principal és la que només obliga
a fer front a les obligacions no satisfetes per l’empresa auxiliar si aquesta es
declarada insolvent.
Aquestes responsabilitats, solidària i subsidiària, no són alternatives, sinó
complementàries; es poden produir alhora: una empresa principal pot ser
responsable solidària i subsidiària a la vegada.
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Aquestes responsabilitats, solidària i subsidiària, de l’empresa principal
existeixen per garantir determinats drets als treballadors de l’empresa auxiliar i
a la Seguretat Social; en atenció al dret que es tracta de garantir i a qui és
creditor del dret, la responsabilitat és diferent, de forma que:
Responsabilitat
directa

Responsabilitat
solidària

Empresa auxiliar

Empresa principal,
si la contracta és
de la pròpia
activitat

Seguretat Social

Empresa auxiliar

Empresa principal
si la contracta és
de la pròpia
activitat

Empresa principal
si l’empresa
auxiliar és
declarada
insolvent

Prevenció de
riscos

Empresa auxiliar i
empresa principal
en atenció a quina
és l’empresa
infractora

Empresa principal
encara que no
sigui pròpia
activitat

Empresa principal
si l’empresa
auxiliar és
declarada
insolvent

Salaris

Responsabilitat
subsidiària

Perquè hi hagi responsabilitat solidària de l’empresa principal en matèria de
salaris i de Seguretat Social és necessari que el treball que els treballadors de
l’empresa auxiliar realitzin formi part del nucli dur del treball de la principal, és
el que la llei diu “pròpia activitat” i que els tribunals han analitzat de forma
reiterada.3

 La responsabilitat solidària de l’empresa principal
Què és pròpia activitat de l’empresa principal?
Es pot parlar de pròpia activitat quan, de no haver-ne concertat la contracta
externalitzada, les obres o els serveis haurien de realitzar-se per l’empresa
principal per tal de no posar en perill la seva activitat empresarial; en altres
paraules, són les feines que formen part del mateix cicle productiu de la principal.
No hi ha uns criteris generals per saber si la feina que fan els treballadors de
l’empresa auxiliar és pròpia activitat de l’empresa principal. Cada cas s’ha

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 23

Guia per a sindicalistes

23

d’analitzar en atenció a les circumstàncies concretes de la feina realitzada per
l’empresa auxiliar en relació amb la feina de l’empresa principal.
A títol d’exemple, es poden citar els supòsits següents:
Els tribunals de justícia laborals han considerat que l’activitat que fa
l’empresa auxiliar ÉS pròpia activitat de l’empresa principal en els casos
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresa de distribució d’electricitat que contracta amb una altra
empresa la tasca de reparació de les línies.4
RENFE contracta amb una altra empresa les tasques de recepció de les
mercaderies en origen.5
Servei de transport sanitari contractat amb una altra empresa pel Servei
Públic de Salut.6
Contracta pel muntatge i instal·lació de les xarxes elèctriques per Unión
Fenosa.7
Instal·lació de xarxes aèries de línies telefòniques per Telefónica.8
Distribució de diaris en relació amb l’empresa editora.9
Servei de menjador d’un col·legi major.10
L’activitat de merchandising.11
Treballs contractats per una TV per a la realització de programes i
retransmissions esportives.12
Treballs de lectura de comptadors per una empresa elèctrica.13
Neteja i manteniment de la maquinària en una obra de la construcció.14

Els tribunals de justícia laborals han considerat que l’activitat que fa
l’empresa auxiliar NO és pròpia activitat de l’empresa principal:
•
•
•
•
•
•
•

Contractació externa del servei de vigilància.15
Contractació externa del servei de neteja.16
Contractació del servei de cafeteria d’una estació de Renfe.17
El treball que fa una empresa contractista de la construcció no és
pròpia activitat d’una empresa promotora immobiliària.18
Muntatge d’estructures metàl·liques per una empresa del sector tèxtil.19
La comercialització d’un producte respecte de l’empresa que el
fabrica.20
El servei, contractat per Renfe de paquet exprés, consistent en la
tramesa i la recollida a domicili dels productes transportats.21
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Responsabilitat solidària de l’empresa principal
L’article 42 de l’ ET atribueix a l’empresari principal la responsabilitat solidària
(ja hem dit que directa) de les obligacions de naturalesa salarial dels
contractistes i subcontractistes amb els seus treballadors i de les obligacions
referides a la Seguretat Social, durant el període de vigència de la contracta i
durant l’any següent a l’acabament de la contracta.
La responsabilitat solidària és extensible a tota la cadena de contractació
i subcontractació22
La responsabilitat solidària ho és de totes i cadascuna de les empreses, des de
la principal fins a la contractista i les subcontractistes.
En aquest sentit, la responsabilitat solidària de l’article 42.2 de l’ ET pretén
evitar “que quien se halla mejor situado en esa cadena de contratación
(comitente, dueño de la obra o contratista principal), que es quien controla
realmente su ejecución y quien en definitiva asume en mayor medida los
beneficios económicos de la actividad que realizan otros en todo o en parte,
quede inmune ante las posibles deudas de estos últimos frente a sus
trabajadores ante su posible situación de insolvencia...”.23
Límits a la responsabilitat solidària de l’empresa principal
•

Quins treballadors tenen garantits els seus drets per la responsabilitat
solidària de l’empresa principal?
La responsabilitat solidària fa referència exclusivament als treballadors de
l’empresa contractada o subcontractada assignats a la realització de la
contracta; d’aquí la importància de saber quins són aquests treballadors.

•

Quina és la garantia que tenen els treballadors sobre els seus salaris, pel
que fa a la responsabilitat solidària de l’empresa principal?
L’empresa principal respon solidàriament del pagament dels salaris no
abonats per l’empresa auxiliar, fins i tot en el cas que siguin superiors als
que perceben els treballadors de l’empresa principal.

•

Durant quin període de temps és responsable solidària l’empresa principal?
La responsabilitat de l’empresa principal es limita als deutes originats
durant la vigència de la contracta,24 amb una excepció per al supòsit que
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la situació d’incapacitat temporal produïda durant la vigència de la
contracta continuï després de la seva finalització. En aquest cas, l’empresa
principal respon solidàriament del pagament de les possibles prestacions,
també després de finalitzada la contracta.
•

Quan pot el treballador reclamar judicialment contra l’empresa principal?
El termini per reclamar és d’un any, que s’ha de computar des del final de
la contracta.25
Cal tenir en compte les precisions següents:
-

En un supòsit d’encadenaments de contractes i subcontractes, la
reclamació de salaris davant l’empresa subcontractista interromp la
prescripció davant l’empresa contractista.26

-

La reclamació de salaris davant l’empresa contractista no interromp la
prescripció davant l’empresa principal.27

Però, per actuar amb cautela, si els actes de l’empresa auxiliar es
produeixen abans de finalitzar l’execució de la contracta, el dia a partir del
qual es computa el termini d’un any és la data en què s’han produït els fets;
per exemple, des del moment que s’han deixat de percebre els salaris.
Responsabilitat solidària de l’empresa principal en matèria salarial
Com amb moltes altres qüestions han estat els tribunals de justícia laborals els
que han establert una interpretació estricta del terme “naturalesa salarial”,
delimitant la responsabilitat de l’empresa principal en atenció a les previsions
de l’article 26, apartats 1 i 2 ET.28
Els tribunals de justícia laborals SÍ que han considerat salaris:
•
•
•
•
•

Els increments salarials del conveni col·lectiu publicat després de
finalitzada la contracta.29
Els plusos o els incentius per assistència.30
Les hores extraordinàries i les pagues extraordinàries.31
Indemnització regulada en el Conveni col·lectiu de la construcció pel
cas d’accident de treball.32
La responsabilitat de la principal només cobreix les quanties del salari
establertes en el conveni col·lectiu d’aplicació, malgrat que es
cobressin quanties superiors.33

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 26

Contractes i Subcontractes

•
•
•
•

26

El pagament de les vacances no gaudides durant la vigència de la
contracta.34
Els recàrrecs per mora en condemnes judicials.35
Indemnització per danys i perjudicis.36
Indemnització per vulneració de drets fonamentals.37

Els tribunals de justícia laborals NO han considerat salaris:
•
•
•
•
•
•
•

Les percepcions econòmiques extra salarials.38
Les dietes i les despeses per viatge.39
Les millores voluntàries a l’acció protectora de la Seguretat Social.40
La condemna a la readmissió o al pagament de la indemnització per
acomiadament.41
Compensació per ús d’eines.42
Indemnització per acabament del contracte en el sector de la
construcció.43
Els salaris de tramitació en un acomiadament declarat improcedent 44.

Aquests pronunciaments judicials només reflecteixen la posició o la
tendència actual, però és important tenir en compte que no són
irreversibles, que estan subjectes a modificacions futures, que, en els
casos que ens siguin desfavorables, hem d’intentar assolir-los, sigui
mitjançant reformes legals, mitjançant la negociació col·lectiva o mitjançant
reclamacions judicials en supòsits concrets.
Responsabilitat solidària de l’empresa principal en matèria de Seguretat
Social
El deure de comprovació de l’article 42.1 de l’ ET
-

L’empresa principal té l’obligació de sol·licitar a la Tresoreria de la
Seguretat Social una certificació negativa per descoberts de cotització
respecte a l’empresa auxiliar amb la que vol subscriure una contracta
mercantil. La Tresoreria ha d’emetre aquesta certificació en el termini de
30 dies.

-

Si l’empresa principal no fa la sol·licitud és responsable solidària dels
deutes, anteriors a l’inici de la contracta, de l’empresa auxiliar.45

-

Si l’empresa principal sol·licita la certificació, i la Tresoreria no emet la
certificació en el termini de 30 dies, l’empresa principal queda alliberada
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de les possibles responsabilitats per deutes, anteriors a l’inici de la
contracta i no prescrits, amb la Seguretat Social de l’empresa auxiliar
(contractista o subcontractista).46

•

La responsabilitat solidària de l’empresa principal per cotitzacions a la
Seguretat Social
Durant tot el període d’execució de la contracta o subcontracta l’empresa
principal és responsable solidària del pagament de les quotes degudes per
l’empresa contractista o subcontractista a la Seguretat Social.47

•

La responsabilitat solidària de l’empresa principal per prestacions de
la Seguretat Social
Si l’objecte de la contracta o subcontracta consisteix en la pròpia activitat
de l’empresa principal, aquesta empresa principal és responsable solidària
del pagament de les prestacions de la Seguretat Social a la qual pugui ser
condemnada l’empresa auxiliar com a conseqüència de no haver donat
d’alta a la Seguretat Social el treballador.48 També si l’empresa principal és
una administració pública.49
De forma específica, l’empresa principal és responsable solidària del
pagament de la prestació d’incapacitat temporal a la qual pugui ser
condemnada l’empresa auxiliar; aquesta responsabilitat solidària neix en
funció de la data en què s’ha produït la situació d’incapacitat temporal (IT)
i es manté durant tot el procés d’ IT, malgrat que es produeixi la finalització
de la contracta.50
Si l’objecte de la contracta o subcontracta NO consisteix en la pròpia
activitat de l’empresa principal, aquesta empresa principal és responsable
subsidiària del pagament de les prestacions de la Seguretat Social a la qual
pugui ser condemnada l’empresa auxiliar.51

•

La responsabilitat solidària de l’empresa principal per millores
voluntàries de les prestacions de la Seguretat Social
Les millores voluntàries de les prestacions públiques de la Seguretat Social
no estan protegides per la responsabilitat solidària de l’article 42.2 de l’ ET,
però sí per la responsabilitat subsidiària.52
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La responsabilitat solidària de l’empresa principal per recàrrec de
prestacions per manca de mesures de seguretat
Abans d’analitzar aquesta responsabilitat solidària en matèria de recàrrec
de prestacions per manca de mesures de seguretat, cal fer les precisions
següents:
-

En matèria de seguretat i salut en el treball són d’aplicació l’article 24
de la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 171/2004 que
el desenvolupa.53

-

En un apartat específic posterior s’analitzen quines són les obligacions
de les empreses principals i auxiliars, quins són els drets i les
obligacions dels treballadors i dels seus representants legals i de
prevenció; en definitiva, s’exposa la normativa legal en matèria de salut
i prevenció en supòsit de concurrència de treballadors de diverses
empreses en un mateix centre de treball.

-

Aquestes obligacions empresarials són les que, en cas d’incompliment,
delimiten les seves responsabilitats, de forma que serà responsable
directe l’empresari infractor, sense perjudici de la responsabilitat
solidària que en cada cas pugui existir.

Pel que fa pròpiament al recàrrec de prestacions de la Seguretat Social
per manca de mesures de seguretat i a la responsabilitat de les diferents
empreses, cal tenir present que:
-

La responsabilitat directa de l’empresa principal existeix si hi ha conducta
negligent o inadequada de l’empresa principal,54 però en algun cas s’ha
considerat que no hi havia responsabilitat solidària de la principal.55

-

La responsabilitat solidària de l’empresa principal es pot declarar encara
que no sigui empresari infractor.56

-

NO és necessari que el treball realitzat pels treballadors de l’empresa
auxiliar sigui pròpia activitat de l’empresa principal,57 perquè aquesta sigui
responsable solidària en aquesta matèria .

-

L’element determinat pot ser el lloc de treball encara que no estigui,
estrictament, dins del centre de treball de l’empresa principal.58 Per
exemple, en casos d’instal·lacions de les xarxes elèctriques.
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-

De fet, l’empresa principal pot ser responsable directa i única en la mesura
que sigui la responsable directa de l’accident de treball59 perquè l’element
determinant, als efectes d’establir la responsabilitat, és qui és l’empresa
infractora.60

-

Les consideracions anteriors també són d’aplicació si l’empresa principal
és una administració pública.61

 Responsabilitat subsidiària de l’empresa principal en matèria de
seguretat social62
La responsabilitat subsidiària està regulada en l’article 127 de la Llei General de
Seguretat Social (LGSS); no es tracta d’una responsabilitat alternativa a la
responsabilitat solidària de l’article 44 de l’ ET; és una responsabilitat
complementària i acumulativa a la solidària.
La responsabilitat subsidiària neix de l’existència de la contracta i de la
declaració de responsabilitat de l’empresa auxiliar, i es fa efectiva si l’empresa
auxiliar és declarada insolvent.

D. Drets laborals i condicions de treball dels treballadors de l’empresa
auxiliar contractada o subcontractada
Els drets dels treballadors contractats per una empresa auxiliar que treballen al
centre de treball d’una altra empresa (principal) són:
•

•

•
•

Els drets generals regulats en l’ ET i altres normes laborals. En aquest
sentit, són els mateixos drets dels treballadors de l’empresa principal i
són drets mínims, per exemple 30 dies naturals de vacances.
Els drets establerts en el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació a
l’empresa auxiliar que l’ha contractat o, si és el cas, en el conveni
col·lectiu d’aquesta empresa auxiliar; el conveni col·lectiu que els és
d’aplicació normalment és un conveni col·lectiu diferent i amb pitjors
condicions de treball que el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa
principal.
Els drets en matèria de seguretat i salut en el treball que s’analitzaran
posteriorment de forma específica.
Els drets dels representants dels treballadors de l’empresa auxiliar i de
la principal, així com els drets col·lectius dels treballadors de l’empresa
auxiliar, es tractaran posteriorment de forma específica.
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Una altra diferència fonamental pot ser el tipus de contracte de treball,
que cada vegada és més freqüent que sigui temporal.
Altres drets diferents poden ser els drets formatius.

Tot això sense perjudici que hi hagi un acord interempresarial63 que millori els
drets dels treballadors de l’empresa auxiliar.

E. La utilització del contracte temporal d’obra o servei determinat
vinculat a la durada de la contracta
Quan una empresa auxiliar és contractada per una empresa principal per fer
qualsevol tipus de treball durant un determinat període de temps, cada vegada
és més freqüent que l’empresa auxiliar contracti temporalment treballadors per
fer aquesta feina per a l’altra empresa.
El contracte temporal d’obra o servei determinat,64 vinculat a la duració de la
contracta entre l’empresa principal i l’auxiliar, és utilitzat fonamentalment per
les anomenades empreses de serveis integrals, però cada vegada més és
utilitzat per qualsevol tipus d’empresa auxiliar.
El contracte d’obra o servei determinat té una durada màxima de 3 anys,
durada que es pot ampliar fins a 12 mesos més si així ho estableix el conveni
col·lectiu sectorial estatal, o, en el seu defecte, si ho diu un conveni col·lectiu
sectorial d’àmbit inferior a l’estatal.
Superat el període de 3 anys, (o 4 anys si aquesta és la durada màxima del
contracte d’obra o servei), el treballador adquireix la condició de fix de plantilla.
Als efectes d’aquesta guia també cal tenir en compte que si el treballador, en el
període de 30 mesos hagués estat contractat durant un termini superior a 24
mesos per un mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup
d’empreses, per mitjà de dos o més contractes temporals (només amb contractes
d’obra o servei i amb contractes per circumstàncies del mercat o acumulació de
tasques) de forma directa o a través d’ ETT, adquirirà la condició de fix.
En els supòsits anteriors –superació del termini de 3 anys (o 4 anys si ho diu el
conveni col·lectiu sectorial) i superació del període màxim d’encadenaments de
contractes temporals– l’empresa té l’obligació, passats 10 dies des del
venciment del termini, de lliurar al treballador un document que justifiqui la seva
nova condició de treballador fix.
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El treballador podrà sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació una certificació dels
contractes temporals per poder acreditar la seva condició de treballador fix.
Les anteriors circumstàncies també són d’aplicació en l’àmbit de les
administracions públiques i els seus organismes públics vinculats o
dependents.
Però el treballador no adquirirà la condició de fix, sinó que tindrà dret a
continuar prestant serveis fins que es procedeixi a la cobertura legal del lloc de
treball en aplicació dels principis de mèrit i capacitat; quan es produeixi la
cobertura del lloc de treball es produirà l’extinció del contracte de treball,
excepte si és el treballador al qual s’adjudica el lloc de treball per superació del
procés selectiu.
Les anteriors circumstàncies no s’apliquen
•

Al contracte d’obra o servei signat amb les administracions públiques o
amb els seus organismes públics vinculats o dependents que estigui
vinculat a un projecte específic d’investigació o d’inversió de durada
superior a 3 anys.

•

Als contractes de treball regulats en la Llei orgànica d’universitats o en
qualsevol altra llei, vinculats a un projecte específic d’investigació o
d’inversió de durada superior a 3 anys.

•

Pel que fa a l’encadenament de contractes, només es poden tenir en
compte els contractes celebrats en l’àmbit de cadascuna de les
administracions públiques sense que es puguin computar, a aquests
efectes, els contractes signats amb els organismes públics, agències i
altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculats
o dependents de les administracions públiques.

L’empresa auxiliar pretén que el contracte de treball tingui la durada que tingui
el contracte signat entre l’empresa principal i l’empresa auxiliar, quan s’acabi la
contracta s’acabarà el contracte de treball.
El “problema legal” consisteix en què si l’empresa principal utilitzés el mateix
contracte temporal d’obra o servei per fer la feina que li fa l’empresa auxiliar, el
contracte seria en frau de llei, però al fer-lo l’empresa auxiliar, el Tribunal
Suprem ha acceptat la utilització del contracte d’obra o servei determinat
vinculat a la duració de la contracta.65
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Amb les precisions següents:
1. El contracte d’obra o servei vinculat a la duració d’una contracta no es pot
extingir legalment si l’extinció de la contracta és per voluntat de l’empresa
contractista auxiliar;66 tampoc si es produeix una reducció de la contracta
(menys treball) per voluntat de l’empresa contractista.67
2. El contracte d’obra o servei vinculat a la duració d’una contracta no es pot
extingir legalment si l’extinció de la contracta va seguida d’una nova contracta
amb la mateixa empresa i per al mateix objecte;68 tampoc es pot extingir
legalment el contracte d’obra o servei determinat del treballador si es produeix
una nova contracta de la mateixa empresa amb l’Administració pública per fer
la mateixa feina.69
3. La reducció del volum o de la quantitat de la contracta justifica la reducció
del nombre de contractes temporals de l’empresa auxiliar, si la reducció es
produeix per decisió de l’empresa principal.70
4. Si es produeix la finalització de la contracta per tancament de l’empresa
principal i els treballadors de l’empresa auxiliar són indefinits, estem davant
d’un supòsit d’acomiadament objectiu per amortització de llocs de treball.71
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La successió de la contracta i la subrogació per la nova empresa dels
drets dels treballadors que treballaven amb l’empresa anterior

QUADRE 2
Es tracta d’un supòsit en què una empresa principal o administració pública fa
un canvi de contracta que comporta un canvi d’empresa auxiliar
Informació als
representants dels
treballadors de les dues
empreses

Les dues empreses (principal i auxiliar) estan obligades a
facilitar una determinada informació als treballadors i a
cadascuna de les seves representacions sindicals.

Què és el que es
transfereix, en què
consisteix l’activitat i
com es fa

L’element determinant per saber si hi ha drets de
subrogació empresarial són: què és el que es transfereix?
En què consisteix l’activitat i com es fa?

Contracte de treball i
encadenament

Si el contracte de treball es temporal, el contracte
anterior i posterior a la successió d’ empresa computen
a efectes dels límits temporals d’ encadenaments per
adquirir la condició de fix de plantilla

Garantia dels drets
consolidats a l’empresa
anterior

Si hi ha dret de subrogació empresarial els treballadors
tenen dret a continuar tenint les mateixes condicions de
treball.

Conveni col·lectiu
aplicable

Els convenis col·lectius sectorials dels sectors on més es
produeixen subcontractacions regulen expressament
drets de subrogació empresarial.

Plecs de condicions en
cas de ser una
administració pública

Quan una AP canvia d’empresa contractada per
continuar fent la mateixa feina, els plecs de condicions
de licitacions d’obres o serveis poden establir drets de
subrogació empresarial.

Drets vinculats al mandat S’ha de tenir en compte quina és la regulació legal o del
conveni col·lectiu en relació amb els representants dels
dels representants dels
treballadors en cas de canvi de contracta.
treballadors
Incompliments legals de
les empreses

Si les empreses incompleixen les seves obligacions
legals o de conveni col·lectiu poden ser sancionades per
la Inspecció de Treball o es poden formular demandes
judicials contra elles.
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Què passa quan, en cas de contracta o subcontracta, l’empresa principal
(també si és una administració pública), decideix canviar d’empresa
contractista, és a dir decideix que sigui una altra empresa auxiliar la que a
partir d’una determinada data passi a fer les mateixes feines?
La successió d’empresa, com a garantia en cas de canvi d’empresa –el que
s’anomena subrogació empresarial del contracte de treball– és actualment una
de les qüestions legals de major actualitat i dificultat aplicativa com a
conseqüència de la multiplicitat i complexitat dels processos d’ externalització
empresarial.
Als efectes d’aquesta guia també cal tenir en compte que si el treballador, en
el període de 30 mesos hagués estat contractat durant un termini superior a 24
mesos per un mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup
d’empreses, per mitjà de dos o més contractes temporals (només amb
contractes d’obra o servei i amb contractes per circumstàncies del mercat o
acumulació de tasques) de forma directa o a través d’ ETT, adquirirà la condició
de fix.
Aquest dret a ser fix per encadenament de diferents contractes temporals es
d’aplicació en cas de successió d’empreses o subrogació empresarial. És a dir,
computen en la nova empresa els límits de durada del contracte temporal (amb
l’anterior empresa) per a declarar el treballador fix.
Cal tenir present que els convenis col·lectius poden establir previsions sobre
encadenaments de contractes temporals amb diferents treballadors per cobrir
el mateix lloc de treball.
L’empresa té l’obligació, passats 10 dies des del venciment del termini, de
lliurar al treballador un document que justifiqui la seva nova condició de
treballador fix.
El treballador podrà sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació una certificació dels
contractes temporals per poder acreditar la seva condició de treballador fix.

Les anteriors circumstàncies també són d’aplicació en l’àmbit de les
administracions públiques i els seus organismes públics vinculats o
dependents
Però, el treballador no adquirirà la condició de fix, sinó que tindrà dret a
continuar prestant serveis fins que es procedeixi a la cobertura legal del lloc de
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treball en aplicació dels principis de mèrit i capacitat; quan es produeixi la
cobertura del lloc de treball es produirà l’extinció del contracte de treball,
excepte si és el treballador al qual s’adjudica el lloc de treball per superació del
procés selectiu.

Les anteriors circumstàncies no s’ apliquen
•

Al contracte d’obra o servei signat amb les administracions públiques o
amb els seus organismes públics vinculats o dependents que estigui
vinculat a un projecte específic d’investigació o d’inversió de durada
superior a 3 anys.

•

Als contractes de treball regulats en la Llei orgànica d’universitats o en
qualsevol altra llei vinculats a un projecte específic d’investigació o
d’inversió de durada superior a 3 anys.

•

Pel que fa a l’encadenament de contractes, només es poden tenir en
compte els contractes celebrats en l’àmbit de cadascuna de les
administracions públiques sense que es puguin computar, a aquests
efectes, els contractes signats amb els organismes públics, agències i
altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculats
o dependents de les administracions públiques.

La successió d’empresa està regulada legalment en l’article 44 de l’Estatut dels
treballadors i en la Directiva 2001/23/CE, sobre manteniment de drets dels
treballadors en supòsits de successió empresarial. Aquesta “doble” regulació
legal comporta, a la pràctica, dificultats interpretatives a l’hora de decidir si és
d’aplicació a cada cas concret la garantia de l’article 44 o no. A més, aquestes
dificultats interpretatives s’han incrementat com a conseqüència de les
“divergències” interpretatives entre el Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees (TJCE) i el Tribunal Suprem d’Espanya, sobre què s’ha d’entendre per
transmissió empresarial i per autonomia de l’entitat transmesa, en casos en què
l’entitat empresarial consisteixi –exclusivament o quasi– en el treball (neteja,
vigilància, etc).
En definitiva, la garantia a favor dels treballadors de l’article 44 de l’ ET serà
d’aplicació quan es produeixin els requisits exigits perquè es pugui parlar de
successió d’empresa.
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Però la garantia de la successió d’empresa també pot ser regulada pels
convenis col·lectius, i també es pot regular pels casos en què pot no ser
d’aplicació l’article 44 de l’ ET.
Finalment, la garantia de la successió d’empresa també pot ser regulada pels
plecs de condicions administratives de la contractació pública amb eficàcia per
a supòsits en què no es d’aplicació l’article 44 de l’ ET.

 Els drets de subrogació en aplicació de l’article 44 de l’ ET
Es considera que hi ha dret a la subrogació empresarial (la nova empresa ha de
mantenir el contracte de treball i ha de reconèixer els drets que els treballadors
ja tenien a l’empresa anterior) en els casos següents:
•

Si hi ha transmissió patrimonial
D’acord amb l’ ET, quan el canvi de contracta i d’empresa auxiliar comporta
una transmissió patrimonial entre les dues empreses auxiliars (la
transmissió dels elements materials, aparells, etc., que fan falta per
treballar) els contractes de treball continuen vigents amb la nova empresa
auxiliar. A aquests efectes les concessions administratives són una
contracta amb una administració pública.72

•

Existeix la mateixa garantia si no hi ha transmissió patrimonial?73
Malgrat que no hi hagi transmissió patrimonial en el sentit indicat (la
transmissió dels elements materials, aparells, etc., que fan falta per
treballar), també es pot produir la subrogació empresarial si es produeix la
transmissió d’una entitat econòmica consistent en la mera activitat; per
això, s’han de tenir en compte les circumstàncies i els requisits següents:74
-

No és necessari que entre les dues empreses auxiliars hi hagi relació
contractual.

-

El fet que l’empresa principal continuï sent propietària del lloc de treball
i dels equips necessaris per fer la feina no impedeix que el canvi de
contractista o subcontractista sigui una transmissió de l’entitat
econòmica que comporti una subrogació empresarial.

-

S’ha de mantenir la identitat de l’activitat econòmica transmesa.
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-

En els sectors en els quals l’activitat es basa fonamentalment en la mà
d’obra, un conjunt de treballadors que fa una determinada feina de
forma duradora ja constitueix una activitat econòmica que manté la
seva identitat en produir-se la transmissió de la contracta a una altra
empresa.

-

La transmissió d’una entitat econòmica consistent en la mera activitat
també es produeix amb el retorn a l’empresa principal de l’activitat que
fins a aquest moment realitzava una empresa auxiliar.75

-

En aquests casos que la mà d’obra sigui l’element determinant de la
contracta, a l’hora de determinar si la nova empresa s’ha de subrogar
(reconèixer i respectar els drets que els treballadors ja tenien amb
l’empresa anterior), és necessari prendre en consideració les
circumstàncies següents:
-

Tipus d’empresa o de centre d’activitat.
La transmissió, o no, d’elements patrimonials.
La transmissió, o no, dels treballadors.76
La transmissió, o no, de la clientela.
El grau d’analogia de les activitat abans i després de la transmissió.

Tots aquests elements són només aspectes parcials de l’avaluació de
conjunt que s’ha de fer i no es poden apreciar aïlladament, en el sentit que
si no s’ha produït algun d’ells ja no es produeix la subrogació.77
Per tot això, en funció de l’activitat en què consisteix la contracta o la
subcontracta i dels mètodes de producció s’ha de determinar si s’ha
produït la transmissió d’una entitat econòmica:
•

Si s’ha produït transmissió d’una entitat econòmica, SÍ que hi ha
subrogació empresarial.

•

Si no s’ha produït transmissió d’una entitat econòmica, NO hi ha
subrogació empresarial.

Els drets dels treballadors que ha de respectar la nova empresa, en cas que es
produeixi una subrogació empresarial, són:
•

Es manté el mateix contracte de treball amb la nova empresa, sempre que
estigui vigent en el moment de la subrogació empresarial.78
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•

Es mantenen els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social,79 els
compromisos de pensions i les obligacions en matèria de protecció social
complementària.

•

En relació amb el manteniment del mateix salari cal tenir en compte que:
-

Es té dret a la quantia global, però no necessàriament l’estructura
salarial.80

-

Alguns complements retributius s’han de mantenir.81

-

I altres complements retributius poden no mantenir-se.82

-

Pel que fa a l’antiguitat s’ha de mantenir en la seva integritat,83
encara que en alguns casos no es pugui computar per l’obtenció a
determinades millores ja preexistents a la nova empresa.84

•

La nova empresa és responsable solidària, durant 3 anys, de les
obligacions laborals nascudes abans de la transmissió i no satisfetes, i
ambdues empreses són responsables solidàries de les obligacions
nascudes després de la transmissió, si aquesta fos declarada delicte.85

•

Si no hi ha pacte en contra, es continua aplicant el conveni col·lectiu que
era d’aplicació abans de la transmissió, fins que s’acabi la seva vigència o
fins que entri en vigor un altre conveni col·lectiu que els fos d’aplicació.86

•

Si allò que ha estat transmès manté la seva autonomia, el mandat dels
representants dels treballadors continua vigent en les mateixes condicions,
fins al següent procés electoral.87

•

Si s’ha de produir la subrogació, però el treballador és acomiadat, s’ha de
formular demanda per acomiadament contra les dues empreses,88 encara
que s’hagi signat una quitança.89

Si es produeixen les circumstàncies i els requisits que fan possible la
subrogació empresarial per aplicació directa de l’article 44 de l’Estatut dels
treballadors, no és necessari que es produeixin els requisits i les previsions que
pugui establir el conveni col·lectiu sectorial sobre la subrogació empresarial.
Però, també, poden no complir-se les circumstàncies i els requisits de l’article
44 de l’ ET i els treballadors tenir dret a la subrogació empresarial en aplicació
del seu conveni col·lectiu sectorial.
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 Els drets de subrogació en aplicació de les previsions dels convenis
col·lectius sectorials90
Els convenis col·lectius sectorials poden regular l’obligació de subrogació
empresarial amb motiu de canvi de contracta o subcontracta; en aquest cas, hi
ha drets de subrogació a favor dels treballadors encara que no es produeixin
els requisits previstos en l’art. 44 de l’ ET.
Els sectors, podríem dir “clàssics”, afectats pel fenomen de la contracta i
subcontracta regulen, des de ja fa molts anys, la garantia pel contracte de
treball dels treballadors i les treballadores afectades amb motiu de canvi de
contracta (els drets de subrogació o successió d’empresa). Entre els sectors
volem destacar-ne els següents :
•
•
•
•
•

Construcció
Neteja
Vigilància i seguretat
Hostaleria
Contractes ferroviàries

Amb l’objectiu de garantir l’estabilitat de l’ocupació, la regulació de la
subrogació empresarial com a conseqüència del canvi de contracta és una de
les parts que més s’han desenvolupat en els convenis col·lectius d’aquests
sectors.
Quan es produeix el canvi de contracta és imprescindible tenir en compte la
norma regulada en el conveni col·lectiu del sector i fer que es compleixi. Els
convenis col·lectius poden regular les circumstàncies o els requisits perquè
neixi el dret de subrogació i regular, també, en què consisteix la garantia dels
drets dels treballadors com a conseqüència de la subrogació. En relació amb
la regulació pels convenis col·lectius de les clàusules de subrogació, es poden
fer algunes consideracions de caràcter general:
•

Les obligacions convencionals dels convenis col·lectius sectorials
només afecten les empreses que estiguin dins del seu àmbit
d’aplicació.91

•

Un conveni col·lectiu extra estatutari92 no obliga a empreses que no es
trobin dins del seu àmbit d’aplicació.93

•

Els drets de subrogació empresarial estan condicionats al fet que es
compleixen els requisits que el conveni col·lectiu estableix (per
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exemple, l’exigència d’una determinada antiguitat als treballadors94 o si
s’ha produït una reducció o suspensió de la contracta95).
•

Aquests convenis col·lectius poden establir més obligacions
empresarials d’informació o entrega de documentació de les que
estableix l’article 44 de l’ ET.96

Els convenis col·lectius97 que regulen amb més intensitat els drets de
subrogació empresarial dels treballadors afectats per un canvi de contracta
són:
•

El Conveni col·lectiu sectorial estatal de la construcció, (BOE 1706-2007) en el seu article 23, regula els drets de subrogació
exclusivament per les contractes de conservació i manteniment de
carreteres i vies fèrries, i ho fa establint els requisits que necessàriament
han de complir els treballadors per accedir a la garantia de la
subrogació empresarial (un temps mínim a la contracta anterior),
regulant també l’abast del reconeixement dels drets de l’empresa
anterior (només els drets de la darrera contracta (antiguitat a efectes
indemnitzatoris) i les obligacions de l’empresa que perd la contracta en
relació amb la nova empresa adjudicatària.
Per la seva part, el Conveni col·lectiu sectorial de la Construcció de
Barcelona, (DOGC 14-01-2008), en el seu article 32 estableix que és
d’aplicació l’article 23 del Conveni col·lectiu sectorial estatal i amplia els
drets de subrogació empresarial “a les concessions administratives
adjudicades per concurs públic, l’activitat principal del qual sigui el
manteniment, la conservació i la reparació d’aigua, gas, electricitat,
telecomunicacions i infraestructures viàries urbanes que depenen dels
ajuntaments, que se succeeixin en el servei pel que fa a les empreses
principals”. En sentit similar, els convenis col·lectius de Tarragona,
Lleida i Girona.

•

Sector de neteja, que ha estat analitzat pels tribunal laborals.98
L’Acord marc estatal de neteja d’edificis i locals (BOE 14-09-2005)
té un article (10) específic sobre successió de contracta i subrogació
dels treballadors i previsions de mobilitat geogràfica (com a
conseqüència del mateix fenomen).
Conveni col·lectiu de Catalunya de neteja d’edificis i locals (DOPGC
13-01-2006), també conté un capítol (9) i annex específics.
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Ambdós convenis regulen els drets de subrogació per tot tipus de
contracta relativa a totes les activitats que estan dins l’àmbit d’aplicació
del conveni col·lectiu sectorial. Entre altres qüestions, s’estableixen els
requisits que necessàriament han de complir els treballadors per
accedir a la garantia de la subrogació empresarial (un temps mínim a la
contracta anterior), regulant, també, l’abast del reconeixement dels
drets de l’empresa anterior; els paràmetres que s’han de tenir en
compte en cas de fragmentació i agrupació de contractes; les garanties
en relació amb la jornada de treball i la seva distribució; els paràmetres
també per determinar la plantilla de l’empresa que ha de ser subrogada;
els drets sindicals tant dels representants unitaris com dels sindicals
afectats per la contracta; i les obligacions de l’empresa que perd la
contracta en relació amb la nova empresa adjudicatària.

•

Sector hostaleria, que ha estat analitzat pels tribunal laborals.99
L’Acord marc estatal del sector hostaleria (BOE 5-05-2005) conté un
capítol i uns articles específics sobre subrogació convencional pel
subsector de col·lectivitats, i el Conveni col·lectiu de Catalunya
d’hostaleria (DOGC 30-10-2008) també té un apartat específic pel
sector de col·lectivitats.
Els drets de subrogació empresarial es regulen exclusivament pel
subsector de col·lectivitats que es defineix en el mateix text
convencional.
En l’Acord estatal es fa referència a la Directiva europea i a la
jurisprudència del Tribunal Suprem per regular expressament que si es
produeixen els requisits de l’art. 44 de l’ ET aquest serà d’aplicació, i
que, en cas contrari, s’aplicaran les previsions del conveni col·lectiu. En
aquest sentit, es regulen, entre altres qüestions, els requisits que
necessàriament han de complir els treballadors per accedir a la garantia
de la subrogació empresarial (un temps mínim a la contracta anterior),
regulant l’abast del reconeixement dels drets de l’empresa anterior; els
paràmetres per determinar la plantilla de l’empresa que ha de ser
subrogada; els drets sindicals tant dels representants unitaris com dels
sindicats afectats per la contracta, i les obligacions de l’empresa que
perd la contracta en relació amb la nova empresa adjudicatària.

•

Sector de seguretat, que ha estat analitzat pels tribunal laborals.100 El
Conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat (BOE 10-062005) conté un article específic sobre subrogació. Es fa una
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diferenciació entre diferents serveis de vigilància i sistemes de seguretat
i transport; s’estableixen requisits que han de complir els treballadors
per accedir als drets de subrogació empresarial, les obligacions de les
diferents empreses, els drets dels representants legals dels treballadors
i les obligacions de l’empresa que perd la contracta en relació amb la
nova empresa adjudicatària, entre altres qüestions.
•

Sector siderometal·lúrgic. El Conveni col·lectiu de la província de
Barcelona del metall (DOGC 29-06-2007) conté l’article 33, específic
sobre subrogació en el sector d’enllumenat públic. Els drets de
subrogació empresarial també es regulen amb motiu de canvi d’una
contracta de manteniment relativa a línies elèctriques amb companyies
generadores, de distribució i de transport d’electricitat, a
telecomunicacions amb companyies amb llicència d’operadores, i
relativa a l’enllumenat públic i semàfors d’ens de dret públic amb
població de més de 200.000 habitants. A la vegada, regula els requisits
que han de complir els treballadors per accedir a la garantia de
subrogació empresarial i els drets dels representants dels treballadors.
El Conveni col·lectiu sectorial del Metall de Tarragona (DOGC 1009-2007) preveu el dret de subrogació empresarial en el subsector de
manteniment.

•

Sector de contractes ferroviàries. El Conveni col·lectiu de contractes
ferroviàries (BOE 13-08-2008), que és d’aplicació a les empreses i
treballadors de contractes de serveis ferroviaris de les activitats que el
mateix conveni col·lectiu estableix, regula en l’article 9 el contingut dels
drets de subrogació empresarial, els requisits que els treballadors han
de complir per accedir-hi i les obligacions de les diferents empreses.

Altres sectors, sens perjudici d’altres convenis no citats que regulen en els seus
convenis col·lectius sectorials garanties pel manteniment del contracte de
treball en cas de successió de contracte i canvi d’empresa, són:
•

Sector d’atenció domiciliària. El Conveni col·lectiu de treball dels
treballadors d’atenció domiciliària i familiar de Catalunya per als anys
2005-2008, DOGC 20-12-2006, en l’article 45 regula la subrogació
empresarial amb motiu d’un canvi de contracta en les empreses de servei
d’ajut a domicili, i ho fa establint els requisits que hauran de complir els
treballadors, l’abast de les condicions de treball que la nova empresa ha
de respectar, els drets dels representants legals dels treballadors i les
obligacions interempresarials amb motiu de canvi de contracta.
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•

Sector de transports de mercaderies. El Conveni col·lectiu de treball
del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la
província de Barcelona per als anys 2007-2010, DOGC 16-10-2007, en
la Disposició transitòria crea una comissió per estudiar els supòsits de
subrogació empresarial i regular-la.

•

Sector de transports d’ambulàncies, que ha estat analitzat pels
tribunal laborals.101 El Conveni col·lectiu de treball per a empreses i
treballadors de transport de malalts i accidentats en ambulància
(transport sanitari) de la comunitat autònoma de Catalunya, DOGC 2101-2008, en l’article 9 regula la subrogació empresarial i ho fa establint
els requisits que hauran de complir els treballadors, l’abast de les
condicions de treball que la nova empresa ha de respectar i les
obligacions interempresarials amb motiu de canvi de contracta.

•

Sector de telemàrqueting o centre d’atenció multicanal. El Conveni
col·lectiu estatal d’empreses de centre d’atenció multicanal (BOE de
20-02-2008), en el seu article 18, regula les condicions per l’aplicació
de la garantia de subrogació empresarial amb motiu d’un canvi de
contracta. S’estableix l’abast de les condicions de treball que la nova
empresa ha de respectar i els drets dels representants dels
treballadors.102

•

Sector d’oficines i despatxos. En el Conveni col·lectiu sectorial
d’oficines i despatxos de Catalunya 2008-2011 (DOGC 20-02-2009) hi
ha una clàusula de subrogació empresarial de caràcter genèric.

•

Sector de merchandising. L’article 33 del Conveni col·lectiu
d’empreses dedicades a serveis de camp per activitat de reposició
(BOE 27-01-2009) regula la subrogació empresarial i ho fa establint els
requisits que hauran de complir els treballadors, l’abast de les
condicions de treball que la nova empresa ha de respectar i les
obligacions interempresarials amb motiu de canvi de contracta.

En el cas que els drets de subrogació empresarial es produeixin només
en aplicació del conveni col·lectiu, els drets dels treballadors que ha de
respectar la nova empresa són els que reguli el mateix conveni
col·lectiu.
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 Els drets de subrogació en aplicació de les previsions dels plecs de
condicions de les contractacions
administracions públiques103

administratives

de

les

Els plecs de condicions de les contractacions administratives de les
administracions públiques poden regular –entre altres circumstàncies i
condicions de treball per millorar l’estabilitat en l’ocupació– l’obligació de
subrogació empresarial amb motiu de canvi de contracta o subcontracta,
també en casos en què no sigui d’aplicació directa l’article 44 de l’Estatut dels
treballadors.
Aquesta possibilitat d’establir l’obligació de subrogació empresarial als plecs
de condicions es pot produir sense perjudici de l’aplicació directa –en el seu
cas– de l’article 44 de l’ ET, al qual ja s’ha fet referència. Si es donen les
circumstàncies que estableix l’article 44 de l’ ET és d’aplicació directa aquest
precepte.104
És necessari esmentar que ens podem trobar amb una obligació expressament
imposada per l’Administració pública –per mitjà dels plecs de condicions– i
voluntàriament acceptada per l’empresa que s’adjudica el servei, però que no
necessàriament ha de ser acceptada pels treballadors que se suposa que estan
afectats.
Aquest és el cas analitzat en nombroses sentències del Tribunal Suprem en
relació amb els “handling” dels aeroports.
Quan es produeix l’externalització des de l’empresa principal a una empresa
auxiliar no és suficient que hi hagi un plec de condicions administratives que
prevegin la subrogació empresarial; també és necessari que es compleixin els
requisits de l’article 44 de l’ ET; si no es produeixen aquests requisits no es pot
obligar els treballadors a passar a la nova empresa auxiliar.105

 Retorn de l’activitat de la contracta a l’empresa principal
Com ja s’ha dit des de l’inici, en cas de contracta o subcontracta un treballador
contractat per una empresa auxiliar treballa en el centre de treball d’una
empresa principal, però...
Què passa quan l’empresa principal (també si és una administració pública),
decideix assumir de forma directa, a partir d’una determinada data, les feines
que abans feia una empresa auxiliar?
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•

SI es produeix una transmissió patrimonial de l’empresa auxiliar a
l’empresa principal (dels elements materials necessaris per treballar) els
contractes de treball dels treballadors continuen vigents amb l’empresa
principal; aquesta empresa principal ha de reconèixer els drets que els
treballadors tenien amb l’empresa auxiliar.

•

Si NO hi ha transmissió patrimonial de l’empresa auxiliar a la principal
són d’aplicació els mateixos criteris als quals ja s’ha fet referència a
l’apartat anterior sobre successió de contracta: hi ha successió empresarial
si hi ha transmissió d’una entitat econòmica consistent en la mateixa
activitat en les circumstàncies i les condicions ja indicades.
En el cas de retorn de l’activitat des de l’empresa auxiliar a l’empresa principal
també s’està produint, per part del Tribunal Suprem, una aplicació errònia de la
doctrina del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. El cas més recent
és la sentència del Tribunal Suprem del 27 de juny de 2008 (RJ 2008\4557).
El Tribunal Suprem considera que perquè hi hagi successió empresarial en
el cas de retorn de l’activitat des de l’empresa auxiliar a l’empresa principal,
si no hi ha transmissió patrimonial (en els casos en què per l’activitat que
es tracta no fan falta recursos materials), és necessari que l’empresa
principal assumeixi voluntàriament la majoria de contractes de treball que
tenia l’empresa auxiliar (per la realització de la contracta).

Aquesta doctrina del Tribunal Suprem és molt discutible i s’haurà d’analitzar
cada supòsit concret per, en aplicació de la doctrina del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea, determinar si hi ha subrogació empresarial o no en els casos
de retorn de l’activitat externalitzada a l’empresa principal.
El TJCE, en la recent sentència de 29 de juliol de 2010,106 a l’hora de resoldre
el cas de retorn de l’activitat en què consisteixen determinats serveis públics,
des d’una empresa auxiliar a un ajuntament, considera que la transmissió de la
mera activitat és suficient perquè es produeixi successió empresarial i es
mantingui l’autonomia de l’entitat transmesa.

 La voluntarietat de l’exercici dels drets de subrogació per part dels
treballadors
Per acabar amb aquest apartat de successió de contracta i la garantia de
manteniment dels contractes de treball amb motiu de canvi d’empresa s’ha de
fer menció de la possibilitat següent:

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 46

Contractes i Subcontractes

46

Pot un treballador –al qual es d’aplicació la garantia de manteniment del seu
contracte de treball amb la nova empresa que ha succeït l’empresa anterior–
negar-se a passar a la plantilla de la nova empresa i quines són les
conseqüències que se’n poden derivar.
Si la successió empresarial s’ha produït en les circumstàncies regulades en
l’article 44 de l’ ET o en les circumstàncies previstes en el conveni col·lectiu
sectorial aplicable, la subrogació empresarial del contracte de treball o el fet de
passar a formar part de la plantilla de la nova empresa és obligatori tant per
l’empresa com per al treballador.
Però malgrat que el treballador no pot renunciar als drets derivats de l’aplicació
de l’article 44 de l’ ET, sí que pot renunciar al contracte de treball amb la nova
empresa, però sense cap dret de tornar a l’empresa anterior.107
Contràriament, si la successió empresarial no s’ha produït en les
circumstàncies anteriors, malgrat que hi hagi un acord signat pels
representants dels treballadors amb l’empresa, el treballador no està obligat
a integrar-se en la plantilla de la nova empresa en contra de la seva voluntat.108
En aquest cas, l’empresa “originària” ha de mantenir el treballador en la seva
plantilla sense perjudici de poder adoptar altres decisions en funció de quina
sigui la situació de l’empresa.

Per acabar amb l’apartat de la successió de la contracta i el dret a la
subrogació empresarial, és imprescindible remarcar que és molt
important situar el dret de subrogació a la negociació col·lectiva i als
acords que el sindicat pugui assolir amb les administracions públiques,
com s’explicarà en l’apartat de “criteris per a l’actuació sindical”.

G.

Consideracions específiques per a determinats sectors

 El sector de la construcció
El sector de la construcció és, sens dubte, en el qual es produeix, des de fa
molts anys, un major grau de contractació i subcontractació i, en
conseqüència, és usual que en una mateixa “obra” estiguin treballant
treballadors de diferents empreses.

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 47

Guia per a sindicalistes

47

En la contractació i subcontractació en el sector de la construcció és
d’aplicació la norma general de l’article 42 de l’ ET (ja esmentada). Es pot dir
que sempre es tracta de la pròpia activitat de l’empresa principal contractista,
i per això aquesta és sempre responsable solidària dels incompliments de
l’empresa auxiliar o subcontractista. Les característiques del sector les
detallem seguidament.
En els últims vint anys, després de la crisi del sector dels anys 80, les grans
empreses de la construcció han desenvolupat un model productiu i, per tant,
de relacions laborals caracteritzades per:
•

•

•
•
•

Canviar la naturalesa del negoci orientant-se, més que a la construcció en
si mateixa, a la utilització financera dels grans fluxos de capital que es
generen en l’obra pública i en l’especulació immobiliària.
S’apliquen criteris de negoci separat per a cada obra, individualitzant
l’activitat empresarial per a cadascuna d’elles, de manera que el vincle
empresarial amb el personal (i fins i tot per als mitjans materials que s’han
utilitzat) es trenca a la finalització de cada obra, cosa que afecta moltíssim
l’estabilitat dels treballadors. De fet, és la causa de l’alta temporalitat del
sector.
Procuren debilitar l’organització dels treballadors.
Potencien l’ intrusisme, la competència deslleial i les cadenes de
subcontractació.
Dilueixen la seva responsabilitat traslladant-la a les empreses
subcontractades.

Conseqüències per a les condicions de treball:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

L’ incompliment del conveni col·lectiu a favor de “pactes” individuals.
La precarietat i la degradació de les relacions laborals.
Un alt índex de temporalitat.
Consolidació de treball irregular i qualsevol tipus de pràctiques abusives als
treballadors immigrants.
Cadenes de subcontractació o, més ben dit, cessions de contracte
mitjançant el cobrament de comissions, sense aportació de cap valor afegit
per part del cedent.
La disminució de plantilles mitjançant l’ús abusiu de la subcontractació.
El prestamisme laboral (cessió il·legal).
Feble representació sindical.
Allargament de la jornada de treball.
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Deficients condicions de seguretat i salut a la feina i altes taxes de
sinistralitat, causa de malalties i lesions derivades de la feina que romanen
ocultes i que apareixen amb els anys.
Baixa formació professional dels treballadors del sector.

La Federació de Construcció i Fusta de CCOO d’Espanya, davant l’ús i l’abús
de la subcontractació en el sector de la construcció, va endegar una lluita
sindical contra la sinistralitat laboral, altíssima del sector, a les empreses, i una
campanya de sensibilització social per impulsar una iniciativa legislativa
popular per instar al Parlament espanyol a regular per llei la subcontractació en
el sector.
Aquesta campanya sindical, juntament amb l’evidència de la negativa
incidència de la subcontractació en la seguretat i la salut dels treballadors, va
portar (encara que amb molts anys de retard i diverses vicissituds) que es
regulés per llei específica. En el capítol de “Criteris per a l’acció sindical”
expliquem l’estratègia sindical concreta que va donar com a fruit l’aprovació de
la llei i la necessària acció sindical per al futur immediat.
En el que és fonamental, el marc legal aplicable a la subcontractació en el
sector de la construcció està conformat per:
•
•
•
•
•

Els articles 42 i 43 del RDL 1/1995, Estatut dels treballadors.
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció.
RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei
reguladora de la subcontractació del sector de la construcció.
RDL 5/2000, de 4 d’agost, text refós de la Llei d’infraccions i sancions
en l’ordre social.
Convenis col·lectius sectorials.

L’exposició de motius de la Llei 32/2006 recull plenament la nostra posició:
“l’excés en les cadenes de subcontractació, especialment en aquest sector, a
més de no aportar cap dels elements positius des del punt de vista de
l’eficiència empresarial que deriva de més especialització i qualificació dels
treballadors, ocasiona, en no pocs casos, la participació d’empreses sense una
mínima estructura organitzativa que permeti garantir que estan en condicions
d’afrontar les seves obligacions de protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors, de manera que la seva participació en l’encadenament successiu i
injustificat de subcontractacions actua en detriment dels marges empresarials i
de la qualitat dels serveis proporcionats progressivament fins al punt que, en els
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últims graus de la cadena, aquests marges són pràcticament inexistents, i
afavoreixen el treball submergit just en l’element final que ha de respondre de
les condicions de seguretat i salut dels treballadors que fan les obres”.
De la Llei de subcontractació hem de destacar:
1.

Àmbit d’aplicació

La Llei serà d’aplicació als contractes que se celebrin, en règim de
subcontractació, per a l’execució de les següents feines realitzades en obres
de construcció i/o enginyeria: excavació; moviment de terres; construcció;
muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats; condicionaments o
instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament;
demolició; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.
Observacions: s’aplica només a la subcontractació, no a altres tipus de
contractes com són els de subministrament. Ve determinat pels treballs que es
relacionen, no per l’activitat que desenvolupen les empreses.
2.

Definicions

És contractista o empresari principal: la persona física o jurídica, que assumeix
contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i materials, propis o
aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres amb subjecció al
projecte i al contracte.
S’entén com a subcontractista: la persona física o jurídica que assumeix
contractualment davant el contractista o un altre subcontractista el compromís
de realitzar determinades parts o unitats d’obra, amb subjecció al projecte pel
qual es regeix la seva execució.
3.

Nivell de subcontractació:

Cada un dels esglaons en què s’estructura el procés de subcontractació que
es desenvolupa per a l’execució de la totalitat o part de l’obra assumida
contractualment pel contractista amb el promotor.
Observacions:
És important adonar-se que el contractista contracta amb el promotor, davant
el qual respon, l’execució de la totalitat o part de l’obra (en una obra pot haverhi diversos contractistes). El contractista no ha de tenir necessàriament mitjans
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humans o materials en obra; per exemple, una enginyeria. El contractista amb
mitjans propis, o no, podrà subcontractar, en primer nivell, la totalitat o parts de
l’obra contractada amb el promotor.
El subcontractista contractat pel contractista o per un altre subcontractista:
sempre ha d’executar directament una part de l’obra que ha contractat.
4.

Requisits exigibles tant als contractistes com als subcontractistes. Hauran
de:
•
•
•
•
•
•

Posseir una organització productiva pròpia.
Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris.
Utilitzar-los per al desenvolupament de l’activitat empresarial.
Assumir els riscos, les obligacions i les responsabilitats mateixes del
desenvolupament de l’activitat empresarial.
Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre el treball
desenvolupat pels seus treballadors en l’obra.
I els treballadors autònoms: executar el treball amb autonomia i
responsabilitat pròpia i fora de l’àmbit d’organització i direcció de
l’empresa que l’hagi contractat.

Els contractistes i les subcontractistes també hauran de:
•

•
•

5.

Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i
productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de
riscos laborals.
Que disposen d’una organització preventiva d’acord amb la LPRL.
Estar inscrites al Registre d’empreses acreditades (REA) mitjançant una
declaració subscrita pel seu representant legal.

Percentatge mínim de treballadors
Els contractistes i subcontractistes habituals109 en el sector hauran de
comptar en l’actualitat amb un nombre de treballadors indefinits no inferior
al 30% de la seva plantilla.

6.

Règim de la subcontractació
a) El promotor pot contractar directament amb tots els contractistes que
estimi oportú (un o diversos).
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b) El contractista podrà contractar amb les empreses subcontractistes o
treballadors autònoms l’execució de les feines que hagi contractat amb el
promotor.
c) Els subcontractistes de primer i segon nivell podran subcontractar
l’execució de part dels treballs que, respectivament, tinguin contractats,
llevat dels supòsits previstos en la lletra f) d’aquest apartat.
d) El subcontractista de tercer nivell NO pot subcontractar llevat
d’autorització.
e) El treballador autònom NO pot subcontractar (llevat que tingui
treballadors, ja que es transforma en subcontractista).
f) NO podran subcontractar els subcontractistes, l’organització productiva
dels quals posada en marxa a l’obra consisteixi fonamentalment en
l’aportació de mà d’obra (prestamisme). És a dir:

7.

•

Quan en la realització de l’activitat contractada no utilitza més equips
de treball propis que les eines manuals, incloses les motoritzades
portàtils.

•

Tampoc quan comptin amb el suport d’altres equips de treball diferents
dels assenyalats, sempre i quan aquests pertanyin a altres empreses,
contractistes o subcontractistes, de l’obra (els equips no han de ser
necessàriament de propietat, poden ser llogats).

Registre d’empreses acreditades
•

•

La inscripció s’ha de realitzar prèviament a la seva intervenció en el
procés de subcontractació com a contractistes o subcontractistes en el
registre de la comunitat autònoma del domicili social de l’empresa (té
validesa per a tot el territori de l’Estat).
La sol·licitud d’inscripció s’acompanya de declaració i documents que
acrediten:
-

Complir els requisits assenyalats anteriorment.
Acreditació que disposa d’organització preventiva adequada.
Comptar amb recursos humans directius i productius amb formació
necessària en prevenció.
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La vigència de la inscripció és de tres anys i s’ha de renovar en els 6
mesos anteriors a la seva expiració.
L’empresa ha de justificar en qualsevol moment el compliment dels
requisits necessaris per a la inscripció.
L’autoritat laboral pot cancel·lar la inscripció quan l’empresa no
compleixi les condicions per a ser inscrita.
Les dades que consten en el Registre d’empreses acreditades (REA)
són públiques.

Deure de vigilància i responsabilitats derivades del seu incompliment

Les empreses contractistes i subcontractistes han de vigilar el compliment del
que disposa aquesta llei per les empreses subcontractistes i treballadors
autònoms amb qui contractin, i especialment:
•
•

Les obligacions d’acreditació i registre
El règim de la subcontractació

Les subcontractistes han de comunicar o traslladar al contractista tota la
informació o la documentació prevista en aquesta llei.
L’incompliment de les obligacions d’acreditació i registre o del règim de
subcontractació, ha de determinar la responsabilitat solidària d’ambdues
empreses (del subcontractista que incorri en aquests incompliments i del
corresponent contractista), pel que fa a les obligacions laborals i de Seguretat
Social del subcontractista en l’àmbit d’execució del seu contracte, qualsevol
que sigui l’activitat d’aquestes empreses (no només de la pròpia activitat).
9.

Llibre de subcontractació

Cada contractista ha de disposar d’un llibre de subcontractació.
El llibre ha de romandre en tot moment a l’obra i ha de reflectir:
•
•
•
•
•

Totes i cada una de les subcontractacions, per ordre cronològic, des del
començament dels treballs.
El seu nivell de subcontractació i empresa subcontractista (que l’ha
contractat).
L’objecte dels seus contractes.
La identificació de la persona que exerceix les facultats d’organització i
direcció de cada subcontractista.
Els representants legals dels treballadors d’aquesta.
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Les dates d’entrega de la part del pla de seguretat i salut que afecti
cada empresa subcontractista i treballador autònom.
Les instruccions elaborades pel coordinador sobre el procediment de
coordinació establert.
Les anotacions de la direcció facultativa sobre la seva aprovació de
cada subcontractació excepcional.

Al llibre de subcontractació tindran accés, entre d’altres:
•
•

Els delegats de prevenció.
Els representants dels treballadors de les diferents empreses que
intervinguin en l’execució de l’obra.

Cada empresa ha de disposar de la documentació o títol que acrediti la
possessió de la maquinària que utilitza, i de quanta documentació sigui exigida
per les disposicions legals vigents (RD 1435/1992 sobre seguretat en
màquines).
10. Els representants dels treballadors i els delegats
Els representants dels treballadors de les diferents empreses que participin a
l’obra han de ser informats de les contractacions i subcontractacions que es
facin en aquesta.
Per conveni col·lectiu sectorial d’àmbit estatal poden establir-se sistemes o
procediments de representació dels treballadors a través de representants
sindicals o de caràcter bipartit entre organitzacions empresarials i sindicals per
tal de promoure el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals
en les obres de construcció del territori corresponent.
11. Acreditació de la formació preventiva dels treballadors, així com dels
recursos humans de l’empresa
Les empreses han de vetllar per tal que tots els treballadors que prestin
serveis en les obres tinguin la formació necessària i adequada en el seu lloc
de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals.
La formació és obligatòria d’acord amb els articles 133 a 158 del IV Conveni
general del sector de la construcció i s’acreditarà de conformitat amb els
articles 159 a 170 d’aquest conveni.
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Salut laboral a la construcció
El Reial decret 171/2004 estableix l’aplicació a les obres de la construcció del
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, amb les precisions següents:
a.

La informació que ha de donar l’empresari titular del centre de treball
(article 7 del RD 171/2004) s’entén referida a l’estudi de seguretat i salut o
a l’estudi bàsic al qual està obligat el promotor d’acord amb el RD
1627/1997. Les instruccions de l’article 8 del RD 171/2004 es consideren
complides pel promotor mitjançant les donades pel coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

b. El deure de vigilància de l’empresari principal li correspon al contractista.
c.

Els mitjans de coordinació són els establerts en el RD 1627/1997, a la
Disposició addicional 14a de la LPRL, així com tots aquells que poden ser
establerts per les empreses concurrents.

I per acabar, cal fer esment de l’Acord de la mesa de seguretat i salut en la
construcció a Catalunya, de 24 d’octubre de 2003, publicat en el DOGC el 28
d’abril de 2004, i que ja ha estat objecte d’anàlisi a la nota informativa núm.
8/2004 del CERES.

 Sectors “clàssics” en les contractes i subcontractes:
neteja, hostaleria, vigilància i seguretat, manteniment, contractes
ferroviàries
Altres sectors en els quals la contractació d’obres i serveis és un fenomen ja
històric són l’hostaleria, la vigilància i seguretat, la neteja, el manteniment, el
muntatge, les contractes ferroviàries, etc.; en aquests sectors, els propis
convenis col·lectius sectorials són un instruments de regulació de drets dels
treballadors i les treballadores. Les circumstàncies específiques d’aquests
sectors són les següents:
•

Són els primers tipus d’activitat que es van externalitzar, i avui quasi es pot
dir que aquestes feines ja són externalitzades per la immensa majoria de
les empreses principals.

•

Quan es realitzen aquests tipus de feina (neteja, hostaleria, vigilància,
manteniment...) per una altra empresa no es sol tractar de la pròpia activitat
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de l’empresa principal i, si no és pròpia activitat, les empreses principals no
són responsables solidàries dels incompliments de les empreses auxiliars,
malgrat que de forma habitual els treballs es realitzin al centre de treball de
l’empresa principal; l’empresa principal pot ser responsable subsidiària de
l’ incompliment de l’empresa auxiliar en matèria de prestacions de
Seguretat Social, i pot ser responsable directa en matèria de prevenció de
riscos laborals, en la mesura que sigui un empresari infractor.
•

Són sectors fortament sindicalitzats i amb convenis col·lectius sectorials
d’aplicació general al conjunt de treballadors i treballadores i que regulen
les seves condicions de treball.110

•

Es tracta de prestació de serveis que es realitzen per mitjà d’una contracta,
de forma que és usual que es produeixi la successió de diferents
contractes al llarg del temps; aquesta circumstància ha comportat que els
convenis col·lectius sectorials d’aplicació a aquest tipus d’empresa hagin
regulat des de ja fa molts anys la successió de la contracta i la garantia
d’estabilitat a l’ocupació pels treballadors afectats, mitjançant la figura de
la subrogació empresarial.

 Nous sectors en les contractes i subcontractes
A partir especialment de la darrera dècada del segle passat s’ha generalitzat el
fet que les empreses principals han externalitzat la contractació d’altres
“serveis”, entre els quals es poden destacar els següents: informàtica,
logística, comercials, serveis telefònics, gestió de recursos humans,
assistència tècnica, ajut a domicili. Molts d’aquests nous sectors ja disposen
de conveni col·lectiu d’aplicació.111
Les característiques específiques d’aquests nous sectors són similars a les
dels sectors clàssics.

H. CONTRACTES I SUBCONTRACTES SEGONS TIPOLOGIA D’EMPRESA

 Quan l’empresa auxiliar és una empresa de serveis integrals112
Delimitació del supòsit legal
Les empreses de serveis integrals existeixen des de mitjan anys 90 del segle
passat, però la seva proliferació es produeix a partir, fonamentalment, de l’any
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2000 com a forma d’eludir el dret dels treballadors de les ETT a l’equiparació
salarial amb els treballadors de l’empresa usuària (imposada pel conveni
col·lectiu i la posterior modificació de la llei, assolits pel sindicalisme confederal).
Moltes formen part de grups empresarials lligats a les ETT de més volum.
Sense estar especialitzades en cap activitat específica (com és el cas de les
empreses dels sectors clàssics als quals ja s’ha fet referència) s’ofereixen a fer
qualsevol tipus de servei.113
Aquestes empreses de serveis integrals, malgrat que legalment signin una
contracta amb l’empresa principal –i en aquest sentit pretenguin ubicar-s’hi
legalment com una contracta (art. 42 de l’ ET)–, en molts casos l’únic que fan
es cedir treballadors a l’empresa principal, i si és així es tracta d’una cessió
il·legal de treballadors que afecta les dues empreses.
Límits legals
Com a la resta de contractes i subcontractes, la cessió il·legal de treballadors
és el límit legal no traspassable.
Garanties legals per als treballadors de les empreses de serveis integrals
Les mateixes que en qualsevol cas de contractació o subcontractació que ja
hem vist en l’apartat 1.C d’aquest capítol: “Garanties legals per als treballadors
de l’empresa auxiliar contractada o subcontractada”.
Atès que el risc de cessió il·legal de treballadors és molt alt, s’ha de fer un
especial seguiment d’aquest tema en aquest tipus d’empreses, tal com situem
en l’apartat de “Criteris per a l’actuació sindical”.

Drets laborals i condicions de treball dels treballadors de l’empresa
auxiliar de serveis integrals
L’Estatut dels treballadors i resta de normes legals són les que regulen els drets
laborals i condicions de treball de caràcter general de tots els treballadors,
també els de les empreses de serveis integrals.
Aquestes empreses són les que solen utilitzar usualment el contracte
temporal d’obra o servei vinculat a la durada de la contracta; en aquest sentit
ja s’han fet algunes consideracions en un apartat previ que són aplicables en el
cas que l’empresa auxiliar sigui una empresa de serveis integrals.
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Els drets i les condicions de treball, més enllà de l’ ET i altres lleis, estan
regulats als convenis col·lectius, i el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa
auxiliar normalment és un conveni col·lectiu diferent al que és aplicable a
l’empresa principal, i amb pitjors condicions de treball.
Pel que fa als drets laborals dels treballadors regulats al conveni col·lectiu ens
podem trobar amb les situacions següents:
Primera. Que l’empresa de serveis integrals tingui conveni col·lectiu propi
d’empresa.
En la mesura que l’empresa es dedica a activitats tan diverses, les condicions de
treball regulades al conveni no tenen a veure amb les condicions de treball dels
convenis col·lectius sectorials corresponents a l’activitat que efectivament fan.
Hi ha convenis col·lectius d’empresa que indiquen expressament el seu àmbit
funcional, com es reflecteix al Conveni col·lectiu d’ Umano; en altres casos
l’àmbit funcional del conveni col·lectiu fa esment a l’objecte social de
l’empresa.
Altres empreses de serveis integrals han optat per negociar diferents convenis
col·lectius d’empresa en funció de diferents àmbits territorials i de les diferents
activitats que realitzen114.
Segona. Que l’empresa de serveis integrals no tingui conveni col·lectiu propi
d’empresa.
En aquest cas es poden produir dubtes sobre quin es el conveni col·lectiu
sectorial d’aplicació, atesa la multiplicitat de les activitats que l’empresa de
serveis integrals està disposada a fer; teòricament es pot dir que com a tal
empresa ni tan sols té una activitat principal.
En aquests casos la solució consisteix en considerar aplicable el conveni
col·lectiu sectorial corresponent a l’activitat que l’empresa auxiliar realitza per
l’empresa principal o, en el seu cas, el conveni col·lectiu sectorial corresponent
a l’activitat de l’empresa principal, si és aquesta l’activitat que fa l’empresa
auxiliar. Es tracta d’aplicar el criteri d’especificitat de l’activitat que
efectivament es realitza, i no utilitzar el criteri d’unitat d’empresa 115.
A l’apartat posterior sobre criteris per l’actuació sindical s’analitzaran les
circumstàncies relacionades amb els convenis col·lectius d’aplicació a les
empreses de serveis integrals.
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 Quan l’empresa auxiliar és una empresa de merchandising116
L’activitat de merchandising consisteix en la reposició de productes en els
prestatges o altres llocs d’exposició dins d’una gran superfície o supermercat.
Per realitzar aquesta activitat, les empreses auxiliars de merchandising poden
haver signat un contracte mercantil amb l’empresa que produeix el producte
–que d’aquesta manera externalitza la seva distribució– o, també, amb
l’empresa propietària de la gran superfície o del supermercat.
Si els treballadors de l’empresa de merchandising es limiten a reposar i fer
promoció dels productes que la seva empresa té contractats amb l’empresa
productora -distribuïdora, la prestació de serveis és legal.117
Contràriament, si els treballadors de l’empresa de merchandising reposen
productes diferents dels que la seva empresa té contractats amb l’empresa
productora -distribuïdora, es produeix una cessió il·legal de treballadors de la
qual és responsable l’empresa principal (gran superfície o centre comercial).118

 Quan les dues empreses, la principal i l’auxiliar, formen part del mateix
grup empresarial

Delimitació del supòsit legal119
Aquest fenomen és cada vegada més freqüent; es tracta, moltes vegades,
d’una mena de mobilitat dels treballadors de diferents empreses d’una a altra
empresa, ja sigui per mitjà de contractes interempreses, ja sigui a través de la
signatura de diferents contractes de treball per un mateix treballador amb
diferents empreses del mateix grup empresarial.
Un dels problemes d’aquest tipus de situació és que a la legislació laboral
espanyola no hi ha una regulació legal del que és un grup d’empresa com a
realitat laboral.
Pel que fa al grup d’ empreses i a l’ utilització de la contractació temporal s’ ha
de fer esment que als efectes de l’ aplicació del temps màxim de contractes
temporals successius, computen els contractes temporals signats per diferents
empreses si son del mateix grup empresarial, i , en conseqüència , si es
superen amb dos o més contractes els 24 mesos de treball en un total de 30
mesos, el treballador té dret a ser fix de plantilla.
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Límits legals
Quan es produeix cessió de treballadors entre diferents empreses d’un mateix
grup empresarial pot haver-hi cessió il·legal, però s’ha de tenir en compte que,
en aquest cas, la circulació de treballadors pot no tenir per objecte, en paraules
del Tribunal Suprem, “crear un mecanismo interpositorio en el contrato para
ocultar el empresario real”; en definitiva, i malgrat que es produeixin les
circumstàncies que configuren la cessió il·legal, si es tracta d’un grup
d’empreses pot tractar-se d’una cessió legal de treballadors.
Perquè hi hagi cessió il·legal és necessari que la circulació de treballadors entre
diferents empreses del grup respongui a una finalitat fraudulenta consistent a
voler perjudicar o degradar les condicions de treball o determinar una pèrdua
de garanties per al treballador.
Si no és així, es tracta d’una cessió legal de treballadors entre diferents
empreses d’un mateix grup empresarial; aquesta cessió legal comporta:
•

Que s’han de garantir els drets que el treballador ja té.

•

Que hi ha responsabilitat total de les empreses en relació amb la
garantia de les condicions de treball i l’empresa matriu del grup és la
responsable de la seva garantia.120

 El contracte d’agència a les entitats bancàries121
El contracte d’agència és aquell que té per objecte que una persona natural o
jurídica, denominada agent, s’obliga amb una altra (però de manera continuada
o estable i a canvi d’una remuneració) a promoure actes o operacions de
comerç per compte d’ altri.
En definitiva, hi ha treballadors que per mitjà d’aquest contracte estan treballant
a les oficines d’entitats bancàries juntament amb els treballadors i treballadores
de la mateixa entitat bancària.
El contracte d’agència, en realitat, pot ser una mera pantalla d’una cessió
il·legal de treballadors.122 De fet, actualment aquest contracte d’agència s’està
utilitzant molt poc com a conseqüència de les declaracions judicials de cessió
il·legal que s’han produït en el sector de la banca.
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 Quan l’empresa principal és una administració pública
Delimitació del supòsit legal
La contractació i la subcontractació d’activitats, d’obres i de serveis ha adquirit,
també, enorme importància en l’àmbit de l’Administració pública.
Què s’entén per Administració pública?
Des de ja fa anys els diferents governs (central, autonòmic i local) s’han afegit
a l’estratègia descentralitzadora i externalitzadora de les empreses privades,
però ho han fet de forma molt diversa.
Així, ens podem trobar amb externalitzacions a favor d’empreses privades,
però també ens trobem amb diferents tipus d’entitats administratives, ens
instrumentals, consorcis –conformats per diverses administracions públiques–,
fundacions, empreses públiques que es regeixen pel dret públic i altres que es
regeixen pel dret privat (també pel que fa a la relació amb els seus treballadors)
que realitzen, de forma externalitzada, la gestió de diferents serveis públics.
El resultat d’aquesta política de les administracions públiques és l’existència –i
convivència– de l’Administració pública, en sentit estricte, amb el que
s’anomena el sector públic, que està conformat per tot aquest univers
d’entitats, ens, consorcis, empreses, etc., i amb empreses privades
contractades per prestar un servei públic o per realitzar una determinada obra
o servei.
Aquestes diferents opcions politico administratives tenen conseqüències
evidents pel que fa als drets i a les condicions de treball del conjunt de
treballadors que treballen a les administracions públiques, al sector públic i a
les empreses privades contractades o concertades.
Com ja s’ha dit a l’apartat 1 d’aquest capítol, sobre contractes i subcontractes,
l’Administració pública –i també qualsevol entitat, ens o empresa del sector
públic– quan actua com a empresa principal ho fa amb totes les
responsabilitats i les obligacions com qualsevol empresa privada.
Aquestes responsabilitats i obligacions també existeixen quan l’empresa
principal és una administració pública i l’empresa auxiliar és una entitat, ens o
empresa del mateix sector públic.

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 61

Guia per a sindicalistes

61

S’han de tenir en compte, però, algunes especificitats del fenomen
descentralitzador en l’àmbit de les administracions públiques; i d’això és del
que tracten els apartats següents.
Què pot ser objecte de contracta i/o subcontracta
En el cas de l’Administració pública, no tots els serveis poden ser objecte d’
externalització : no poden ser contractats a “empreses externes” els serveis
públics que impliquen l’exercici de l’autoritat inherent als poders públics,123
d’acord amb l’article 251.1. de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.124
Com es poden produir les externalitzacions
És necessari tenir en compte les següents especificitats de les contractes i
subcontractes en l’àmbit de l’Administració pública, atès que es produeixen de
moltes formes diferents:
•

Per mitjà de la contractació pública, d’acord amb la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic, usualment per la realització d’obres o serveis.

•

Amb la creació de diferents entitats jurídiques (fundacions, consorcis, ens
instrumentals, empreses públiques, etc.) que són les que assumeixen la
realització de determinades tasques o la gestió de serveis públics
mitjançant diferents instruments jurídics (contractes programa, convenis de
col·laboració, concerts, etc.).

Situacions amb què ens podem trobar
Aquestes diferents circumstàncies “instrumentals” tenen, pel que fa als
treballadors, diferents conseqüències que afecten els seus drets i les seves
condicions de treball; així, a tall d’exemple, ens podem trobar:
•

Amb treballadors d’empreses privades auxiliars que treballen al centre de
treball d’una administració pública.

•

Amb empleats públics (funcionaris i laborals) d’una administració pública
que treballen per a una entitat creada per la pròpia administració, i ho fan
juntament amb treballadors contractats laboralment directament per
l’entitat.
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Amb treballadors contractats laboralment directament per una entitat o
empresa del sector públic que treballen directament per una administració
pública.

En definitiva, en centres de treball de l’Administració pública i d’entitats i
empreses del sector públic, ens podem trobar amb una veritable confusió de
plantilles: treballadors que tenen drets i condicions de treball diferents.
Consideració d’empresari
L’Administració pública, quan intervé, ja sigui directament o indirectament, en
activitats amb serveis públics, ho fa amb la condició d’empresari establerta en
l’article 42 de l’Estatut dels treballadors.125
En conseqüència, són plenament d’aplicació els articles 42 i 43 de l’ ET i
l’article 24 de la LPRL.
La pròpia activitat a l’Administració pública
Com a criteri general es pot dir que qualsevol servei públic és una activitat
central de l’Administració pública que té la responsabilitat de prestar-lo i, en
conseqüència, es tracta de pròpia activitat quan es contracta o es
subcontracta. Això és sempre així per l’exigència legal que hi ha en la mateixa
Llei de contractes del sector públic.126
A l’hora d’analitzar conflictes derivats de situacions concretes, els tribunals de
justícia laborals han considerat que l’activitat que fa l’empresa auxiliar SÍ que
és pròpia activitat de l’Administració pública en els supòsits, entre d’altres,
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei d’ajut a domicili.127
Organització i gestió d’una àrea de relacions públiques d’una
administració.
L’activitat d’una societat municipal de l’ajuntament que es dedica a la
neteja i l’atenció dels jardins.128
La mancomunitat que adjudica el servei d’explotació i manteniment
d’una estació depuradora d’aigües.129
Gestió d’una escola de música per una entitat privada.130
Retirada de vehicles de la via pública.131
Treballs de sanejament de l’aigua.132
Gestió indirecta de serveis socials per entitat privada.133
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• Explotació de la residència d’esportistes i estudiants en relació amb una
conselleria de cultura, educació, joventut i esports.134
Els tribunals de justícia laborals han considerat que l’activitat que fa
l’empresa auxiliar NO és pròpia activitat de l’Administració pública en els
supòsits, entre altres, següents:
•
•
•
•
•
•

El servei de neteja de centres escolars.135
El contracte d’assistència tècnica per al transport i les mudances de
mobiliari.136
Explotació d’una cafeteria d’un organisme públic.137
Servei de menjador d’una escola pública.138
Promoció d’espectacles públics per compte d’un ajuntament.139
Gestió i control de la ITV.140

Garanties legals pels treballadors de l’empresa auxiliar contractada o
subcontractada per una administració pública
Com ja s’ha dit a l’inici, és d’aplicació l’article 42 de l’ ET pel que fa a la
responsabilitat solidària de l’Administració pública, que actua com a empresa
principal, en cas d’incompliments empresarials de l’empresa auxiliar en relació
amb el salari i les cotitzacions a la Seguretat Social.
Drets laborals dels treballadors de l’empresa auxiliar contractada o
subcontractada per una administració pública
Els drets dels treballadors que, contractats per una empresa auxiliar –en el
sentit indicat abans sobre l’Administració pública, sobre el sector públic i sobre
les empreses privades– que treballen al centre de treball d’una administració
pública o d’una entitat o empresa del sector públic, són:
En funció del seu caràcter d’empleat públic (funcionari o laboral) té els drets
legals específics regulats a les normes legals dels empleats públics i als
convenis col·lectius també específics.
En funció del seu caràcter “estrictament” laboral (Estatut dels treballadors):
•
•

Els generals regulats a l’ ET i altres normes laborals.
Els establerts en el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació a l’empresa
auxiliar que l’ha contractat o, si és el cas, en el conveni col·lectiu d’aquesta
empresa auxiliar, que pot ser -normalment és- un conveni col·lectiu diferent
i amb pitjors condicions de treball.
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Els drets en matèria de seguretat i salut en el treball s’analitzaran
posteriorment de forma específica.
Els drets dels representants dels treballadors de l’empresa auxiliar i de la
principal, així com els drets col·lectius dels treballadors de l’empresa
auxiliar es tractaran posteriorment de forma específica.
No té els mateixos drets que els treballadors de l’empresa principal en la
mesura que a aquests darrers normalment els és d’aplicació un conveni
col·lectiu diferent, ja sigui sectorial o de la pròpia empresa principal.
Una altra diferència fonamental pot ser el tipus de contracte de treball, que
cada vegada és més freqüent que sigui temporal.
Altres drets diferents poden ser els drets formatius.

Clàusules socials als plecs de condicions dels contractes del sector públic
Hi ha un important volum d’ocupació que genera directament l’Administració
pública, a partir de contractar amb una altra empresa part de la seva activitat,
de la qual és políticament i jurídicament responsable.
A tall d’exemple, el volum que la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
van contractar amb altres empreses l’any 2008 va suposar un total de 5.420
milions141 d’euros.
No és possible que l’Administració pública, a l’hora de contractar amb una altra
empresa una part de la seva activitat (sigui de suport o de gestió d’un servei
públic), seleccioni aquestes només en funció del preu més barat, sense
consideracions de qualitat de l’ocupació, i per tant de qualitat del servei públic
que es presta.
Amb l’objectiu de millora d’aquesta ocupació, després d’un llarg procés de
negociació amb els sindicats, cal destacar que el Govern de Catalunya va
adoptar l’Acord de govern de mesures en matèria de contractació pública, amb
data de 9 de desembre de 2009, i posteriorment va publicar la Guia per a la
inclusió de les clàusules contractuals de caràcter social, al març de 2010.
Les clàusules socials que formin part dels plecs de condicions per la
contractació administrativa tenen consideració d’obligació, que l’empresa
adjudicatària de l’obra o servei ha de complir. En el cas que així ho prevegi el
plec de condicions, el seu incompliment pot comportar sancions administratives
o tenir en compte l’incompliment (en negatiu) per a noves licitacions.
En el capítol posterior sobre “Criteris per l’actuació sindical” trobareu un apartat
específic que desenvolupa aquest tema.
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 Quan l’empresa auxiliar és una empresa d’un altre país de la UE.142
Aplicació de la Directiva Bolkestein de la Unió Europea
Encara que és un fenomen en fase inicial (excepte en el sector de la
construcció), cada vegada serà més provable que en un centre de treball d’una
empresa principal hi hagi treballadors contractats per una empresa estrangera
–que en la terminologia que utilitzem és l’empresa auxiliar– que els ha
desplaçat a treballar temporalment aquí.
Aquest és, sens dubte, l’objectiu de l’anomenada Directiva Bolkestein (Directiva
2006/123/CE) i de les lleis de transposició d’aquesta directiva aprovades pel
Parlament espanyol, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici (BOE 24-11-2009) i la Llei 25/2009, de
22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la llei
anterior (BOE 23-12-2009); en el mateix sentit, i en el marc de les seves
competències, s’han aprovat normes legals a Catalunya.
La Directiva Bolkestein elimina els obstacles de cada Estat perquè les
empreses, siguin del país que siguin, puguin treballar en qualsevol altre país de
la UE; però malgrat que la seva pretensió inicial era que als treballadors
desplaçats a un altre país els fossin exclusivament d’aplicació les condicions
de treball del seu país d’origen, el text de la Directiva finalment aprovat manté
la regulació legal prèvia pel que fa a quines són les condicions de treball
aplicables als treballadors desplaçats en el marc d’una prestació de serveis de
caràcter transnacional.
Aquesta regulació legal prèvia és la Directiva 96/71/CE i la Llei 45/1999, de 29
de novembre. La Directiva 96/71/CE va introduir el requisit de la temporalitat
del desplaçament com a paràmetre per determinar quina és la normativa
laboral aplicable als treballadors desplaçats.
Les normes que, amb caràcter general, s’apliquen a aquests tipus de relació de
treball són les mateixes a les quals ja s’ha fet referència en relació amb l’article
42 de l’ ET.

Als treballadors desplaçats temporalment a Espanya els és d’aplicació
la Directiva 96/71/CE i la Llei 45/1999.
Als treballadors desplaçats definitivament a Espanya els són d’aplicació,
directament i exclusivament, les normes laborals espanyoles.
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La Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre desplaçament de treballadors en el
marc d’una prestació de serveis transnacionals va transposar la Directiva
96/71/CE a la legislació espanyola i regula les condicions de treball de la
normativa laboral espanyola (lleis, reglaments i convenis col·lectius) que s’han
d’aplicar, com a drets mínims, als treballadors desplaçats temporalment a
Espanya per les seves empreses; en definitiva, és aquesta llei la que regula els
drets dels treballadors desplaçats temporalment a Espanya en el marc d’una
prestació de serveis transnacionals.
La Llei 45/1999 estableix, entre d’altres, previsions legals sobre:
•
•

•

L’àmbit d’aplicació de la llei.
Les obligacions de les empreses que desplacin a Espanya els seus
treballadors en el marc d’una prestació temporal de serveis
transnacionals.

L’àmbit d’aplicació de la Llei 45/1999

Requisits perquè al desplaçament temporal dels treballadors se li apliqui
la llei
•

Ha d’existir una relació de treball prèvia en el país d’origen entre el
treballador desplaçat i la seva empresa, i aquest contracte de treball s’ha
de mantenir durant tot el temps que duri el desplaçament; només si es
compleix aquest requisit és d’aplicació la Llei 45/1999.
Aquest requisit ens porta de ple a un dels possibles problemes que es
poden produir: l’increment del risc de cessió il·legal de treballadors a
l’àmbit transnacional.

Si no hi ha aquest contracte de treball previ al país d’origen s’ha de
pressuposar que hi ha cessió il·legal i que no és d’aplicació la Llei
45/1999; només s’aplicaria, exclusivament, la normativa laboral
espanyola.

•

La prestació de serveis transnacionals s’ha de produir en virtut d’un
contracte entre les dues empreses; l’empresa del país d’origen del
treballador, que és la que presta el servei, i l’empresa del país de
destinació, Espanya, per a la qual es presta el servei.
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El desplaçament del treballador ha de ser de caràcter temporal; cal que hi
hagi una voluntat clara que el treballador desplaçat retorni al seu país
d’origen a la finalització de la prestació temporal del servei, i efectivament
hi ha de tornar.
Ni la Directiva 96/71/CE ni la Llei 45/1999 determinen la durada temporal
del desplaçament, però sembla lògic pensar que aquesta duració sigui la
del contracte per la prestació del servei entre les dues empreses: l’empresa
establerta a un altre país i l’empresa espanyola.
Per comprovar si aquest requisit es compleix o no és important saber si el
treballador desplaçat està afiliat a la Seguretat Social en el seu país
d’origen, en la mesura que, d’acord amb els reglaments comunitaris en
matèria de Seguretat Social, només excepcionalment es poden superar els
24 mesos de desplaçament a efectes de l’obligació d’estar d’alta i cotitzant
a la Seguretat Social del país d’origen.143

Altres qüestions que cal tenir en compte
Encara que no es pugui parlar de requisits en sentit estricte, és important tenir
en compte les circumstàncies següents:
•

Si el contracte de treball entre el treballador desplaçat i la seva empresa
estableix que és d’aplicació la llei del país de destinació, NO és
d’aplicació la Llei 45/1999. L’aplicació de la Llei 45/1999 i de la Directiva
96/71/CE està pensada pel supòsit que l’empresa i el treballador
decideixin que al contracte de treball li és d’aplicació la llei laboral del
país d’origen.

•

Si l’empresa que presta el servei, malgrat que estigui establerta en un
altre país de la UE, també ho està a Espanya, caldrà analitzar els
requisits als quals s’ha fet referència anteriorment i en què consisteix
específicament la prestació de serveis transnacionals a l’hora de saber
si li són d’aplicació les previsions de la Llei 45/1999, o directament la
normativa laboral espanyola.

Activitats on s’aplica la llei:
La llei és d’aplicació a qualsevol tipus d’activitat econòmica sempre que hi hagi
una relació contractual entre les dues empreses: la del treballador desplaçat i
aquella per la qual efectivament es presta el servei. La llei pressuposa que la
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relació entre el treballador desplaçat i la seva empresa d’origen és de caràcter
laboral i s’aplica la normativa legal del país d’origen.
La llei s’aplica als següents tipus de treballadors desplaçats:
•

Treballador desplaçat per una empresa estrangera a Espanya perquè
presti un servei a una empresa establerta a Espanya, amb la qual hi ha
un contracte interempreses per la prestació temporal d’un servei.

•

Treballador desplaçat per una empresa estrangera a Espanya perquè
presti temporalment serveis en un centre de treball de la mateixa
empresa o a una empresa del mateix grup empresarial.

•

Treballador desplaçat per una empresa de treball temporal establerta en
un país de la UE per treballar en una empresa usuària establerta a
Espanya amb les previsions legals de la Llei espanyola d’empreses de
treball temporal.

Empreses afectades que desplacen els seus treballadors:
•

Qualsevol empresa, també les ETT, establertes a un país de la Unió
Europea (els 27 països ).

•

Qualsevol empresa establerta en un país de l’Espai Econòmic Europeu
(Noruega, Islàndia i Liechtenstein).

•

Qualsevol empresa establerta en un altre país, sempre que l’empresa
pugui prestar serveis a Espanya sobre la base dels convenis
internacionals que siguin d’aplicació (en aquest cas, caldrà veure
cadascun dels convenis internacionals signats, per exemple amb
Andorra ).

La llei no s’aplica a les empreses de marina mercant respecte al seu personal
navegant. Aquest és l’únic sector exclòs de l’aplicació de la llei.
Treballadors desplaçats afectats:
Qualsevol treballador que tingui un contracte de treball amb una de les
empreses a les quals s’acaba de fer referència, encara que sigui un treballador
extracomunitari sempre que, en aquest cas, ja estigui treballant legalment per
una de les empreses anteriors.
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Obligacions que la Llei 45/1999 estableix a les empreses

a) Empreses que desplacen treballadors a Espanya
Primera obligació Condicions de treball
Les empreses que desplacen treballadors a Espanya per una prestació
temporal de serveis han de garantir uns drets i unes condicions de treball
mínimes d’acord amb la normativa legal aplicable als treballadors espanyols,
excepte que les mateixes condicions de treball siguin més favorables al
treballador en aplicació de la legislació i el conveni col·lectiu aplicable en el seu
país d’origen o en aplicació del seu contracte de treball.
En cap cas es tracta que sigui d’aplicació la totalitat del conveni col·lectiu
sectorial, sinó només aquelles condicions de treball a les quals es farà
referència seguidament i en les condicions que s’indicaran.
•

Temps de treball

L’empresa que desplaça ha de garantir al treballador desplaçat, com a drets
mínims, els drets relatius al temps de treball establerts en els articles 34, 35, 36,
37 i 38 de l’ ET, és a dir, sempre que siguin superiors als mateixos drets regulats
a la normativa laboral del país d’origen.
Aquests drets són:
Article 34. Jornada, duració, distribució, descans diari, descans dins de la
jornada.
Article 35. Hores extraordinàries.
Article 36. Treball nocturn, treball per torns i ritme de treball.
Article 37. Descans setmanal, festes, permisos retribuïts, reducció de la
jornada per lactància, permís per naixement de fill prematur,
reducció de jornada per guarda legal, concreció horària,
proteccions específiques per la dona víctima de la violència
masclista.
Article 38. Vacances anuals.
Per determinar si es té dret a l’aplicació concreta d’alguns dels drets anteriors
–per exemple distribució de jornada o la seva distribució irregular– s’ha de
prendre en consideració el tipus de desplaçament temporal de què es tracti,
atès que no és el mateix un desplaçament temporal a un centre de treball de la
mateixa empresa, a una empresa del mateix grup empresarial o a una empresa
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usuària d’ETT –que comporta la més que provable integració del treballador
desplaçat al nou àmbit organitzatiu empresarial– que el desplaçament temporal
per una prestació de serveis contractada amb una altra empresa –que, en
principi, ha de comportar el manteniment de la capacitat organitzativa de
l’empresa que desplaça els seus treballadors–.
Si el desplaçament és per un temps inferior a 8 dies, les empreses que
desplacen temporalment els seus treballadors a Espanya no han de garantir el
dret a les vacances anuals establert a Espanya, tant si aquest desplaçament es
produeix en el marc d’una prestació de serveis transnacionals, com si es
produeix per prestar serveis en un centre de treball de la mateixa empresa o a
una empresa del mateix grup empresarial.
Si hi ha dubte sobre quins són els drets que li corresponen al treballador
desplaçat s’ha de realitzar una comparació entre els drets que li corresponen al
treballador d’acord amb la legislació del seu país d’origen i els drets garantits,
com a mínims, de la normativa laboral espanyola en matèria de temps de
treball.

Per fer aquesta operació comparativa s’han de prendre en consideració
grups homogenis de normes reguladores dels drets en matèria de
temps (per exemple, treball nocturn o temps per la lactància) no sent
possible la comparació en bloc de tota la normativa relativa al temps de
treball. I en cada grup homogeni, és d’aplicació la normativa legal que
sigui més favorable.

Finalment, en l’àmbit de temps de treball s’ha de tenir en compte que hi ha
diverses Directives europees en vigor que han de ser tingudes en compte en
cas de conflicte sobre la norma aplicable a la prestació temporal de serveis
transnacionals.
•

Salari

L’empresa que desplaça ha de garantir al treballador desplaçat una quantia del
salari igual, en còmput anual i en brut, al salari base, als complements salarials,
a les pagues extres, a les hores extres i a les hores complementàries i al plus
per treball nocturn, del grup o categoria professional corresponent a la
prestació, d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació a l’empresa
on presta el servei.144
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No formen part del salari, als efectes de la Llei 45/1999, les millores voluntàries
de l’acció protectora de la Seguretat Social.
Si el desplaçament és d’una durada inferior a 8 dies, les empreses que
desplacen temporalment els seus treballadors a Espanya no han de garantir el
dret a la quantia del salari aplicable a Espanya, tant si aquest desplaçament es
produeix en el marc d’una prestació de serveis transnacionals, com si es
produeix per prestar serveis en un centre de treball de la mateixa empresa o en
una empresa del mateix grup empresarial.
Es poden produir diversos problemes, però el més greu és el que es deriva de
la no-obligació de garantir el salari del conveni col·lectiu de l’empresa on presta
serveis, en el cas que aquesta empresa tingui conveni col·lectiu propi.
Però també pot succeir que no hi hagi conveni col·lectiu sectorial aplicable a
l’empresa on el treballador desplaçat presta el servei.

PEL QUE FA A LA QUANTIA DEL SALARI, si HI HA conveni col·lectiu
sectorial serà d’aplicació al treballador desplaçat malgrat que l’empresa
on es presten els serveis tingui conveni col·lectiu propi d’empresa.
Si NO HI HA conveni col·lectiu sectorial no hi haurà norma convencional
per aplicar pel que fa a la quantia del salari.145 En aquest cas és
d’aplicació allò que estableixi el contracte individual de treball, tenint
garantit el salari mínim interprofessional d’Espanya.

•

Quan l’empresa que desplaça és una ETT

Si es tracta d’una ETT que desplaça un treballador a una empresa usuària
espanyola s’ha de garantir la retribució total corresponent al lloc de treball
d’acord amb el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació a l’empresa usuària i
calculada per unitat de temps; aquesta remuneració ha d’incloure la part
proporcional del descans setmanal, les pagues extres, els festius i les
vacances; per això l’empresa usuària espanyola ha d’indicar la quantia del
salari en el contracte de posada a disposició.
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Quan el desplaçament es produeix dins d’un mateix grup empresarial

En el cas que el desplaçament temporal sigui a un centre de treball de la
mateixa empresa o a una altra empresa del mateix grup empresarial, que tingui
conveni col·lectiu d’empresa, el treballador desplaçat té dret a cobrar el mateix
salari que els treballadors amb els quals treballa, sempre que sigui superior al
que li correspon segons les normes laborals del seu país d’origen o segons el
contracte de treball.

Tant si l’empresa que desplaça és una empresa ordinària com si és una
ETT, per realitzar la comparació entre el salari que li correspon (d’acord
amb la legislació del seu país d’origen i el garantit d’acord amb els
apartats anteriors), s’han de prendre en consideració els complements
corresponents al desplaçament, sempre que no siguin per compensació
de despeses realitzades (viatge, allotjament, i manutenció).146

•

Altres condicions de treball

L’empresa que desplaça ha de garantir al treballador desplaçat:
•

La igualtat de tracte i no discriminació directa o indirecta per raó de
sexe, origen (inclòs el racial o ètnic), estat civil, edat dins dels límits
legalment marcats, condició social, religió i conviccions, idees polítiques,
orientació sexual, afiliació a un sindicat o no i als seus acords, vincles de
parentiu amb altres treballadors de l’empresa, llengua o discapacitat,
sempre que estiguin en condicions d’aptitud per fer la feina.

•

Els drets dels menors en relació amb el treball, d’acord amb l’article 6
de l’ ET.

•

Tota la normativa espanyola, legal i convencional, sobre prevenció de
riscos laborals, incloses les normes sobre protecció de maternitat i de
menors. Si es produeix un conflicte aplicatiu en aquest àmbit s’hauran de
tenir present les directives europees ja existents en aquesta matèria.

•

El dret a la no-discriminació dels treballadors temporals i a temps
parcial. Si es produeix un conflicte aplicatiu en aquest àmbit s’hauran de
tenir present les directives europees ja existents en aquesta matèria.
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•

El respecte de la intimitat i de la consideració deguda a la dignitat, inclosa
la protecció front a ofenses verbals o físiques de caràcter sexual.

•

El dret a la lliure sindicació i els drets de vaga i reunió.

DRETS que NO han de garantir les empreses establertes fora d’Espanya
que desplacin temporalment els seus treballadors.

En tot allò que no regula expressament la Llei 45/1999 és d’aplicació la
normativa legal del país d’origen dels treballadors desplaçats.

La Llei 45/1999 no obliga les empreses que desplacen temporalment a
Espanya els seus treballadors a complir la regulació legal espanyola relativa a:
•
•
•
•
•
•

El tipus de contracte de treball que, com ja s’ha dit, s’ha d’haver signat en
el país d’origen.
Les causes d’acomiadament, excepte si l’acomiadament suposa violació
de drets fonamentals.
La modificació substancial de les condicions de treball, la mobilitat
funcional i geogràfica, excepte si suposen violació de drets fonamentals.
La suspensió del contracte de treball.
Els drets de classificació professional, promoció, formació, etc.
Els drets de participació en l’elecció de representants unitaris147 sense
perjudici del que posteriorment es dirà sobre les facultats i les
competències dels representants dels treballadors.

Segona obligació Comunicació a l’autoritat laboral del país de destinació
Les empreses que desplacen treballadors a Espanya per una prestació
temporal de serveis han de comunicar el desplaçament a l’autoritat laboral del
lloc on s’hagin de prestar els serveis abans del seu inici i la comunicació ha de
contenir les dades regulades en la Llei 45/1999.
No és necessària aquesta comunicació si es tracta de desplaçaments de
durada inferior a 8 dies.
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Si l’empresa que desplaça és una ETT, la comunicació ha de contenir que
l’empresa compleix els requisits exigits en el seu país d’establiment per ser una
ETT i les necessitats de l’empresa usuària espanyola que motiven la cessió i el
desplaçament.
Aquestes obligacions legals no han estat modificades per la Llei 25/2009, de 23
de desembre, per la modificació de diverses lleis espanyoles per adaptar-les a
la Llei del lliure accés a les activitats de serveis.

Tercera obligació La Inspecció de Treball del país de destinació
Les empreses que desplacen treballadors a Espanya per una prestació
temporal de serveis han de comparèixer als requeriments de la Inspecció de
Treball i la Seguretat Social i aportar la documentació que els sigui requerida
per justificar el compliment de la llei.
La transposició de la Directiva Bolkestein a la legislació espanyola ha modificat
la Llei ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en els sentits
següents:
•

Si l’actuació inspectora afecta una empresa establerta en un altre Estat
de la UE, una vegada acabada l’activitat de comprovació inspectora i si
els fets comprovats poden ser sancionats en el país d’origen de
l’empresa, es poden remetre les actuacions a l’autoritat competent
d’aquell país.
Aquesta regulació legal del nou apartat 12 de l’article 7 és preocupant
perquè genera més problemes que solucions; encara que és millor que
la norma reguli una possibilitat –“podrán ponerse en conocimiento”–,
que una obligació absoluta, la regulació genera manca de seguretat
jurídica sobre quan i en quins supòsits la possibilitat –“podran”–, es
convertirà en una realitat –“es remetran”. També és preocupant perquè,
a la pràctica, pot suposar la paralització de les actuacions de l’autoritat
laboral en perjudici dels drets dels treballadors que aquesta té
l’obligació de fer respectar.

•

Es regula expressament que la ITSS podrà prestar ajuda i col·laborar
amb les autoritats de la Unió Europea amb competències equivalents
en una tasca de cooperació institucional administrativa necessària per
vetllar per al compliment de les obligacions legals i el respecte als drets
dels treballadors.
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Sobre modalitats d’actuació i documentació
-

La ITSS pot valorar les dades o els antecedents que li siguin
facilitats per altres administracions públiques de la Unió Europea.

-

Si l’empresa no aporta la documentació requerida per la ITSS,
aquesta la pot sol·licitar a les administracions públiques de la Unió
Europea.

-

Es pot ampliar el termini de 9 mesos per realitzar les actuacions
comprovatòries, com a conseqüència de les dificultats derivades de
la cooperació administrativa internacional.

S’estableix expressament que la competència sobre la col·laboració
administrativa amb la Unió Europea li correspon a l’autoritat central de
la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

b) Obligacions de les empreses espanyoles que reben els treballadors
desplaçats
Han d’assumir les obligacions i les responsabilitats previstes en la legislació
espanyola per als mateixos supòsits, amb independència d’on estigui
establerta l’empresa prestadora dels serveis o l’empresa de treball temporal.
Això vol dir que:
•

Si es tracta d’un treballador desplaçat per una empresa estrangera a
Espanya perquè presti un servei en una altra empresa, és d’aplicació
l’article 42 de l’Estatut dels treballadors sobre subcontractació d’obres i
serveis.

•

Si es tracta d’un treballador desplaçat per una empresa estrangera a
Espanya perquè presti temporalment serveis en un centre de treball de la
mateixa empresa o en una empresa del mateix grup empresarial,
(sempre que es compleixin els requisits legals que la jurisprudència del
Tribunal Suprem ha elaborat per l’existència de la responsabilitat del grup
en l’àmbit laboral) la responsabilitat de l’empresa és directa si el
desplaçament es produeix a un centre de treball que l’empresa té a
Espanya, i és solidària del grup empresarial si es tracta d’una empresa del
mateix grup empresarial.
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Si es tracta d’un treballador desplaçat per una empresa de treball
temporal establerta en un país de la UE per treballar en una empresa
usuària establerta a Espanya, és d’aplicació aquesta llei d’ ETT,148 i en
concret l’article 16, sobre salut i seguretat i prevenció de riscos.

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 77

Guia per a sindicalistes

77

2. EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
QUADRE 3
Quan uns treballadors contractats per una empresa de treball temporal (ETT)
treballen al centre de treball d’una altra empresa (principal) s’ha de tenir en
compte:

INFORMACIÓ ALS
REPRESENTANTS DELS
TREBALLADORS DE LES
DUES EMPRESES

Les dues empreses (principal i auxiliar) estan obligades a
facilitar una determinada informació a cadascuna de les
seves representacions sindicals.

CONTRACTE DE
TREBALL I
ENCADENAMENT

El contracte de treball, ha de respondre realment a
necessitats temporals de l’empresa principal, i el treball
efectivament realitzat ha de ser l’especificat en el
contracte de posada a disposició. El contracte de treball
temporal signat amb una ETT computa a l’ hora d’aplicar
els límits temporals màxims de la contractació temporal
successiva i passar a fix de plantilla en la empresa
usuària si es superen, amb dos o més contractes, els 24
mesos de treball en un total de 30 mesos.

LLOC DE TREBALL I
CONDICIONS DE
TREBALL

El lloc de treball que efectivament ha d’ocupar el
treballador cedit per l’ ETT determina quins són els seus
drets i les seves condicions de treball.

Si el lloc de treball és d’una especifica perillositat hi ha
PREVENCIÓ DE RISCOS I
legalment obligacions específiques d’ambdues
SALUT LABORAL
empreses.
INCOMPLIMENTS
LEGALS DE LES
EMPRESES

L’incompliment de les obligacions legals (incloent el
conveni col·lectiu) poden ser sancionades per la
Inspecció de Treball o es pot formular demandes judicials
contra elles.

CESSIÓ IL·LEGAL

Quan es produeix una cessió temporal de treballadors
per part d’una ETT també es pot produir cessió il·legal de
treballadors.
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Les empreses de treball temporal (ETT), són l’únic supòsit legal de cessió de
treballadors que permet el nostre ordenament jurídic laboral. Aquesta cessió ha de
complir el requisit de que sigui per una causa temporal (la causa opera al
contracte de posada a disposició amb les mateixes característiques que les
contemplades per la contractació temporal directa per les empreses). Quan la
cessió no és temporal, o esdevé estructural (per l’allargament en el temps sense
causa temporal), opera la cessió il·legal de treballadors com a la resta d’empreses.
Cal tenir en compte l’anterior perquè el volum de contractes que gestionen les
ETT no és menor (més de 400.000 contractes a Catalunya el 2009), el 15% de
tots els contractes registrats, i tot fa pensar que aquesta incidència vagi en
augment. Per tant, cal fer el seguiment a l’empresa d’acord amb el respecte als
límits legals, per a la seva utilització, i per evitar la cessió il·legal de treballadors.
Tot seguit analitzarem el marc legal de les ETT.

 Delimitació del supòsit legal 149
Les empreses de treball temporal són aquelles que poden contractar a
treballadors per cedir-los temporalment a altres empreses. En aquest cas entre
l’empresa principal i l’ ETT s’ha de signar un contracte de posada a disposició
i entre el treballador i l’ ETT un contracte de treball temporal, o, encara que és
menys usual, indefinit; el treballador cedit sempre treballa al centre de treball de
l’empresa principal o usuària i a les seves ordres.
La Llei 35/2010, de 17 de setembre, modifica en profunditat la Llei d’empreses
de treball temporal; redueix dràsticament les prohibicions a la seva utilització,
estableix que fins al 31 de març de 2011 els convenis col·lectius sectorials de
determinats sectors podran regular les limitacions a la utilització de treballadors
i treballadores cedits per les ETT, de manera que a partir de l’1 d’abril de 2011
es podran utilitzar les ETT per cobrir tots els llocs que no estiguin expressament
prohibits –sempre que siguin de naturalesa temporal–.150
A partir de l’1 d’abril de 2011 serà legalment possible que les administracions
públiques utilitzin els contractes de posada a disposició perquè treballadors
contractats i cedits per una ETT treballin a les administracions públiques, amb
els mateixos requisits i condicions a què posteriorment es farà referència.151
L’empresa principal o usuària, també si és una administració pública, no
contracta la prestació d’un servei o la realització d’una obra a una altra
empresa, sinó que contracta que li posi a disposició un treballador per fer una
feina que necessàriament ha de ser temporal.
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Això és legalment possible en els casos següents:
•

Per la realització d’una obra o servei determinat, amb autonomia i
substantivat pròpia dins de l’activitat de l’empresa usuària (art. 15.1. a. ET),
amb un màxim de 3 anys o de 4 anys, si ho diu el conveni col·lectiu
sectorial.

•

Amb motiu d’acumulació de tasques o excés de comandes, també si es
tracta de l’activitat normal de l’empresa (art. 15.1.b. ET). Durada màxima de
6 mesos en un període de 12 mesos, però els convenis col·lectius
sectorials poden establir una major durada (durant un període màxim de 18
mesos sempre que el contracte de treball no sigui superior a les 3/4 parts
del període de referència ni, com a màxim, superior a 12 mesos).

•

Per la substitució de treballadors/es amb dret de reserva del lloc de treball
(art. 15.1.c. ET). La durada és per el temps que la persona substituïda tingui
dret a reincorporar-se al seu lloc de treball.

•

En l’àmbit de les administracions públiques no es pot utilitzar treballadors
cedits per ETT per a la realització de tasques que estiguin reservades per
llei als funcionaris públics.

Aquesta exigència de fer que la funció estigui regulada per llei redueix la
limitació a la utilització de les ETT per les administracions públiques.
La durada del contracte de posada a disposició és la mateixa que la dels
contractes de treball temporal de l’article 15.1 de l’ ET a què s’acaba de fer
referència; però s’ha de tenir en compte que, en relació amb el contracte
temporal per l’acumulació de tasques o excés de comandes, el conveni
col·lectiu aplicable a l’empresa principal o usuària pot establir una durada del
contracte superior a la de l’ ET; si és així es tindrà en compte la durada
establerta al conveni col·lectiu.
Si finalitza la durada màxima i el treballador cedit per l’ ETT continua treballant
a l’empresa usuària, passarà a indefinit a la plantilla de l’empresa usuària.
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 Límits legals a la utilització de treballadors cedits per una ETT
Les ETT NO poden contractar treballadors per cedir-los a altres empreses en
els casos següents:
•
•
•
•
•
•
•

Per substituir a treballadors en vaga a l’empresa usuària.
Per treballs que impliquin exposició a radiacions ionitzants.152
Per treballs que impliquin exposició a agents cancerígens, mutagènics o
tòxics per a la reproducció, de primera o segona categoria.153
Per treballs que impliquin exposició a agents biològics dels grups 3 i 4.154
Si els 12 mesos immediatament anteriors al contracte de posada a disposició
l’empresa usuària ha amortitzat els llocs de treball que es volen cobrir.
Per cedir els treballadors a una altra ETT.
Per cedir-los a una administració pública per fer feines reservades per llei
a un funcionari públic.

En definitiva, hi ha cessió il·legal quan amb el contracte de posada a
disposició es cobreixen necessitats permanents de mà d’obra de
l’empresa principal usuària i quan la cessió d’un treballador per part
d’una ETT es produeix més enllà de les limitacions anteriors.

 Regulació legal i convencional
Abans del 31 de març de 2011 la negociació col·lectiva pot establir limitacions
per a la utilització d’ETT en els sectors de:
•
•
•
•
•
•

construcció.
mineria a cel obert i d’interior.
indústries extractives per sondeigs en superfície terrestre.
treballs en plataformes marines.
fabricació, manipulació i utilització d’explosius, inclosos els pirotècnics.
treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

Les limitacions que es puguin establir hauran de complir els requisits següents:
•
•
•

hauran de referir-se a ocupacions i llocs de treball o tasques concretes.
hauran de justificar-se pels riscos a la seguretat i salut.
hauran de fonamentar - se en informe raonat que s’acompanyarà al
registre, dipòsit i publicació del conveni col·lectiu.

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 81

Guia per a sindicalistes

81

Abans de l’1 d’abril de 2011, i prèvia negociació en l’àmbit de les
administracions públiques, el Govern establirà els criteris funcionals d’aplicació
respecte a les possibles limitacions o prohibicions en l’àmbit de les
administracions públiques.
A partir de l’1 d’abril de 2011, respectant les limitacions anteriors, es podran
celebrar contractes de posada a disposició per part d’ ETT en els sector abans
indicats; per a la realització d’aquests contractes s’hauran de complir els
requisits següents:
•

•

L’ ETT haurà d’organitzar de forma parcial o total les activitats preventives
amb recursos propis i tenir constituït un comitè de seguretat i salut del qual
formin part no menys de 4 delegats/des de prevenció.
El treballador haurà de posseir les aptituds, competències, qualificacions i
formació específica, i aquestes s’hauran d’acreditar documentalment.

Finalment, l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball ha d’incorporar
en els seus informes periòdics les dades específiques que permetin conèixer
l’evolució de la sinistralitat en els treballs i ocupacions d’especial perillositat
realitzats per treballadors cedits per les ETT.

 Les condicions de treball dels treballadors d’ETT cedits
•

Condicions essencials sobre temps de treball
Els treballadors i treballadores cedits per les ETT tenen dret a les
condicions de treball dels treballadors de les empreses usuàries pel que fa
a la durada de la jornada, les hores extraordinàries, els períodes de
descans, el treball a torns, les vacances i els dies festius.

•

Retribució
Els treballadors i treballadores cedits per les ETT tenen dret a totes les
retribucions econòmiques, fixes o variables, establertes pel lloc de treball,
a les quals tenen dret els treballadors de les empreses usuàries.

•

Igualtat i no-discriminació
Els treballadors i treballadores cedits per les ETT tenen dret a que se’ls
apliquin les mateixes disposicions que als treballadors de les empreses
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usuàries pel que fa a la protecció de les dones embarassades i en període
de lactància, i dels menors, la igualtat de tracte entre dones i homes i les
mateixes disposicions adoptades per combatre les discriminacions
basades en el sexe, la raça o l’origen ètnic, la religió o les creences, la
discapacitat, l’edat o l’orientació sexual.
•

Dret respecte a serveis de transport, de menjador, de guarderia i altres
serveis i instal·lacions col·lectives:
Els treballadors i treballadores cedits per les ETT tenen els mateixos drets
i en les mateixes condicions que els treballadors de l’empresa usuària.

•

Dret a ser informats sobre l’existència de vacants en l’empresa
usuària:
Els treballadors i treballadores cedits per les ETT tenen dret a que
l’empresa usuària els informi sobre l’existència de llocs de treball vacants,
per tal de garantir-los les mateixes oportunitat d’accedir-hi.

•

Seguretat i Salut en el treball:
L’empresa usuària és responsable directa de les obligacions en matèria de
seguretat i salut en el treball dels treballadors cedits per l’ ETT.
L’empresa usuària té l’obligació d’informar als treballadors/es cedits per
una ETT, abans de l’inici del treball, sobre els riscos del seu lloc de treball
i de les mesures de protecció i prevenció.
L’empresa usuària és responsable de la protecció en matèria de seguretat
i higiene, i també és responsable del pagament dels recàrrecs de les
prestacions econòmiques derivades d’accident de treball o malaltia
professional que tingui lloc al seu centre de treball durant la vigència del
contracte de posada a disposició, com a conseqüència de la manca de
mesures de seguretat.
Les ETT estan obligades a donar als treballadors que vol cedir a altres
empreses, abans de signar el contracte de posada a disposició, la formació
teòrica i pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals necessària per
treballar al lloc de treball que ocuparà a l’empresa usuària.
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Formació:
Les ETT estan obligades per llei a invertir l’1 % de la seva massa salarial
per a la formació professional dels treballadors que cedeix a les empreses
principals usuàries.
La negociació col·lectiva podrà establir les mesures adequades per facilitar
l’accés dels treballadors cedits per una ETT a la formació disponible pels
treballadors de l’ empresa usuària. És a dir, podran participar als plans de
formació i accions formatives de l’empresa principal –usuària– si així ho
estableix el conveni aplicable a l’empresa principal.
Qualsevol tipus de formació serà necessàriament gratuïta pel treballadors.

•

Responsabilitat de l’empresa usuària
L’empresa usuària és responsable subsidiària de les obligacions salarials i
de Seguretat Social durant la vigència del contracte de posada a
disposició.
La responsabilitat de l’empresa usuària serà solidària si el contracte de
posada a disposició s’utilitza per fer treballs legalment prohibits (art. 15.1.
de l’ ET) o s’utilitza en sectors en els quals legalment està prohibit utilitzar
ETT.
L’empresa usuària és responsable subsidiària del pagament de la
indemnització econòmica als treballadors i treballadores cedits per l’ ETT i
derivada de l’extinció del contracte de treball.

•

Dret a percebre una indemnització
El treballador cedit per una ETT té dret, per la rescissió d’un contracte de
treball temporal, a cobrar una indemnització en la finalització del contracte
de posada a disposició equivalent a 12 dies de sou per any d’antiguitat, o
la indemnització que pugui establir una norma específica que li sigui d’
aplicació. Aquesta indemnització es podrà cobrar de forma prorratejada
durant la vigència del contracte.
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3. CESSIÓ IL·LEGAL DE TREBALLADORS155
QUADRE 4

Quan es produeix cessió
il·legal

En qualsevol tipus de contracta i subcontracta es pot
produir cessió il·legal de treballadors, amb especial risc
quan l’empresa auxiliar és una empresa de serveis
integrals o una ETT.

Què s’ha de fer en cas de
Veure capítol II. Criteris per a l’actuació sindical.
cessió il·legal
Drets del treballadors
derivats de la cessió
il·legal

Si hi ha cessió il·legal els treballadors de l’empresa
auxiliar o de l’ ETT tenen dret a passar a la plantilla de
l’empresa principal.

Garantia d’indemnitat

Durant la tramitació de la denúncia a la Inspecció de
Treball o de la demanda judicial, si l’empresa acomiada
els treballadors, l’acomiadament pot ser declarat nul pels
jutjats socials i els ha de readmetre forçosament.

Tipologia d’empresa

En funció del tipus d’empresa principal i auxiliar les
circumstàncies per l’existència de la cessió il·legal i les
seves conseqüències poden ser diferents.

 Delimitació del supòsit legal 156
Quan un treballador està treballant al centre de treball d’una altra empresa és
possible que hi hagi cessió il·legal de treballadors. La cessió il·legal es
produeix:
•

Si l’empresa auxiliar es limita a cedir treballadors a l’empresa principal.

•

Si l’empresa auxiliar no té pròpia activitat i organització empresarial
estable.

•

Si l’empresa auxiliar no disposa dels mitjans necessaris per fer la seva
activitat i si no els posa a disposició de l’execució de la contracta.
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Si l’empresa auxiliar no exerceix les funcions d’empresa en el marc de
la contracta, no organitza, no dirigeix, no assumeix els riscos derivats
de la seva activitat empresarial, etc.

 Les conseqüències legals de l’existència de cessió il·legal
La conseqüència més important és que les dues empreses (la principal i
l’empresa que ha cedit il·legalment els treballadors) són responsables solidàries
de les obligacions amb els treballadors i amb la Seguretat Social.
I entre aquestes obligacions potser la més important és la que comporta el dret
del treballador cedit il·legalment a incorporar-se, a la seva elecció, en la plantilla
de l’empresa principal amb les condicions de treball existents en aquesta
empresa, excepte l’antiguitat que computarà des de l’inici de la cessió il·legal.
El treballador cedit il·legalment que opta per incorporar-se a l’empresa principal
pot tenir dret a reclamar possibles diferències salarials entre el salari percebut
i el que cobraria si fos treballadors de la principal, però només en els casos en
què l’empresa auxiliar fos una mera pantalla de l’empresa principal.157
La declaració d’existència de cessió il·legal per part de la jurisdicció social no
queda sense efecte per l’estimació d’un recurs contenciós administratiu de
l’empresa.158

•

Conseqüències de l’opció a favor de l’empresa principal o de
l’empresa auxiliar
La incorporació a l’empresa principal, com a conseqüència de l’exercici
del dret d’opció, s’ha de fer en igualtat de condicions de treball amb els
treballadors de l’empresa principal.
Es té dret a cobrar el salari de l’empresa per la qual s’ha optat corresponent
a un treballador que treballi en el mateix o equivalent lloc de treball, malgrat
que aquest sigui inferior al que es cobrava pel contracte de treball causant
de la cessió il·legal.159 La regulació de l’article 43 de l’ ET té per objecte
protegir el treballador afectat pel tràfic il·lícit de mà d’obra, no el de situarlo privilegiadament sobre els seus companys de l’empresa per la qual opta
com a conseqüència de la declaració de cessió il·legal.
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L’empresa per la qual s’opti ha de ser l’empresa que continuï existint,
perquè és la que ha d’incorporar els treballadors en la seva plantilla.160
Si es fa l’opció expressa per incorporar-se en una de les empreses i
posteriorment aquesta empresa tanca, aquesta és l’única responsable del
pagament dels salaris de tramitació i de la indemnització.161
En el cas que el treballador cedit il·legalment opti per la seva empresa
auxiliar, les condicions en què es desenvolupa la contracta han de garantir
la no existència de cessió il·legal de treballadors.

 TIPOLOGIA EMPRESARIAL.
determinades circumstàncies.

•

Consideracions

específiques

en

Cessió il·legal i grups d’empresa162
Com ja s’ha dit a l’apartat 1. H d’aquest mateix capítol, quan es produeix
cessió de treballadors entre diferents empreses d’un mateix grup
empresarial pot haver-hi cessió il·legal, però s’ha de tenir en compte que,
en aquest cas, la circulació de treballadors pot no tenir per objecte, en
paraules del Tribunal Suprem, “crear un mecanismo interpositorio en el
contrato para ocultar el empresario real”; en definitiva, i malgrat que es
produeixin les circumstàncies que configuren la cessió il·legal, si es tracta
d’un grup d’empreses pot tractar-se d’una cessió legal de treballadors.
Perquè hi hagi cessió il·legal cal que la circulació de treballadors entre
diferents empreses del grup respongui a una finalitat fraudulenta consistent
en voler perjudicar o degradar les condicions de treball o determinar una
pèrdua de garanties per part del treballador.
Si no és així, es tracta d’una cessió legal de treballadors entre diferents
empreses d’un mateix grup empresarial; aquesta cessió legal comporta:
-

Que s’han de garantir els drets que el treballador ja té, i

-

Que hi ha responsabilitat total de les empreses en relació amb la
garantia de les condicions de treball i l’empresa matriu del grup és
la responsable de la seva garantia.163
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Cessió il·legal i cooperatives de treball associat
En cas que socis treballadors d’una cooperativa de treball associat estiguin
treballant en una empresa principal, i concorrin les circumstàncies
descrites com a causa de cessió il·legal, s’ha de fer front al problema des
de la perspectiva que realment no tenen la condició real de socis
cooperativistes, sinó que tenen la relació laboral directament amb
l’empresa principal, i per tant se’ls ha de reconèixer la condició de
treballadors per compte aliè d’aquesta empresa principal.164

•

Cessió il·legal i empreses transnacionals
En aquests casos es pot produir igualment cessió il·legal de treballadors
per les mateixes circumstàncies i amb les mateixes conseqüències a les
quals ja s’ha fet referència a l’apartat 1.H, d’aquest mateix capítol.

•

Cessió il·legal i empreses de merchandising
Si els treballadors de l’empresa de merchandising reposen productes pels
que la seva empresa no té signat un contracte mercantil de merchandising
es produeix cessió il·legal de treballadors.165

•

Cessió il·legal i ETT166
Només les ETT poden contractar treballadors per cedir-los a altres
empreses (art. 43 ET), sempre que l’activitat sigui temporal, com ja s’ ha dit
a l’apartat de les ETT.
Hi pot haver cessió il·legal de treballadors si el contracte de posada a
disposició (signat per l’ ETT i l’empresa principal usuària) no respon a les
normes legals. Els supòsits de cessió il·legal són els següents:
a. Quan amb el contracte de posada a disposició s’utilitzi el treballador
cedit per circumstàncies diferents a:
-

La realització d’una obra o serveis determinat, amb autonomia i
substantivat pròpia dins de l’activitat de l’empresa usuària (art. 15.1. a.
ET).
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L’acumulació de tasques o excés de comandes, també si es tracta de
l’activitat normal de l’empresa (art. 15.1. b. ET).
La substitució de treballadors amb dret de reserva del lloc de treball
(art. 15.1. c. ET).

b. Quan amb el contracte de posada a disposició es cobreixen llocs i es
facin feines per les quals legalment està previst que NO es poden utilitzar
ETT, és a dir,
-

-

Per substituir treballadors en vaga a l’empresa usuària.
Per treballs que impliquin exposició a radiacions ionitzants.
Per treballs que impliquin exposició a agents cancerígens, mutagènics
o tòxics Per a la reproducció, de primera o segona categoria.
per treballs que impliquin exposició a agents biològics dels grups 3 i 4.
Si els 12 mesos immediatament anteriors al contracte de posada a
disposició l’empresa usuària ha amortitzat els llocs de treball que volen
cobrir.
Per cedir els treballadors a una altra ETT.
Si una ETT cedeix un treballador a una administració pública per fer
feines reservades per llei a un funcionari públic.

En definitiva, existeix cessió il·legal quan amb el contracte de posada a
disposició es cobreixen necessitats permanents de mà d’obra de l’empresa
principal usuària.
•

Cessió il·legal i administracions públiques
La declaració de cessió il·legal no comporta la conversió del treballador de
l’empresa auxiliar en fix de plantilla de l’Administració pública, per
imperatiu dels articles 23 i 103 de la Constitució i de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.167
Cal tenir present la tendència de les administracions públiques a crear
empreses que actuïn en l’àmbit del dret privat, amb societats amb capital
públic, sotmeses al dret privat, i amb capacitat plena d’actuació no
depenent de l’Administració. En aquest cas, la realització de
subcontractacions que comportin cessió il·legal de treballadors, tindria
com a conseqüència la mateixa que en el cas d’una empresa privada i, per
tant, la situació dels treballadors cedits il·legalment seria idèntica, és a dir:
la d’optar a quedar com a indefinits a l’empresa “pública” que ha realitzat
la contractació administrativa.
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 Garantia d’indemnitat
En el cas que, durant la tramitació de la denúncia davant de la ITSS o la
demanda davant del Jutjat Social, l’empresa auxiliar prengui represàlies contra
els treballadors que han fet la denúncia o demanda i contra els treballadors que
estiguin cedits il·legalment és necessari presentar una demanda judicial per
vulneració de drets fonamentals (tutela judicial efectiva - garantia
d’indemnitat).168
L’acomiadament durant la tramitació de la denúncia o al finalitzar la seva
tramitació pot ser declarat nul pel Jutjat Social i, si és així, l’empresa principal
els ha de reincorporar obligatòriament a la seva plantilla.
També en el cas d’extinció del contracte temporal per finalització del temps
inicialment previst es pot produir com a represàlia per la denúncia o demanda,
o com a conseqüència de la prèvia actuació de la Inspecció de Treball per
cessió il·legal.169
Si es produeix l’acomiadament d’un treballador de l’empresa auxiliar
contractada o subcontractada, i resulta que està cedit il·legalment, aquest
treballador pot formular la demanda d’acomiadament contra les dues
empreses, la principal i l’auxiliar i a la mateixa demanda judicial pot plantejar
que hi ha cessió il·legal i demanar que es condemni a les dues empreses per
cessió il·legal i per acomiadament.170
La garantia d’indemnitat també s’ha de prendre en consideració des de la
perspectiva dels drets dels representants legals dels treballadors en l’exercici
de les seves funcions; un exemple d’això es el dret dels representants dels
treballadors de l’empresa auxiliar de dirigir-se a l’empresa principal per donarli a conèixer aquelles circumstàncies de l’execució de la contracta que creguin
oportú.171
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4. CANVI DE TITULARITAT EMPRESARIAL, SUBROGACIÓ
EMPRESARIAL
QUADRE 5

En el cas que una empresa compri una altra empresa, o es produeixi un procés
de fusió, d’absorció o de segregació empresarial, etc., cal tenir present els
factors següents:

Informació als
representants dels
treballadors de les dues
empreses

Les dues empreses estan obligades a facilitar una
determinada informació a cadascuna de les seves
representacions.

Què és el que es
transfereix? en què
consisteix l’activitat? i
com es fa?

L’element determinant per saber sí hi ha drets de
subrogació empresarial és: què és el que es transfereix?

Contracte de treball i
encadenament

Si el contracte de treball es temporal, el contracte
anterior i posterior a la successió d’ empresa computen
a efectes dels límits temporals d’ encadenaments per
adquirir la condició de fix de plantilla

Garantia dels drets
consolidats a l’empresa
anterior

En cas de subrogació empresarial els treballadors tenen
dret a continuar tenint les mateixes condicions de treball.

Cal tenir en compte quina es la regulació legal o del
Drets vinculats al mandat
conveni col·lectiu en relació amb els representants dels
dels representants dels
treballadors en cas de canvi de contracta o canvi de
treballadors
titularitat empresarial.
Incompliments legals de
les empreses

Els incompliments de les obligacions legals, inclòs el
conveni col·lectiu, poden ser sancionades per la
Inspecció de Treball o es poden formular demandes
judicials contra elles.
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 Delimitació del supòsit legal
Una possibilitat que es pot produir perquè coincideixen treballadors de
diferents empreses –encara que només siguin diferents empreses en un origen–
és que es produeixi un canvi d’empresa amb motiu de fusions, absorcions,
segregacions, compra d’una empresa per una altra empresa, etc.
De fet, els treballadors ja són d’una mateixa empresa, però ara ens interessa
deixar constància dels drets que tenen els treballadors que canvien d’empresa
com a conseqüència de les decisions interempresarials a les quals s’ha fet
referència.
En definitiva es tracta que hi ha dues empreses entre les quals es produeix un
canvi de titularitat amb transmissió patrimonial. Totes dues actuen com a
principals en la mesura que no hi ha entre elles una contracta o concessió
administrativa per la prestació d’un servei o la realització d’una obra.
Aquest és el supòsit típic previst en l’article 44 de l’Estatut dels treballadors i a
les Directives de la Unió Europea. En la mesura que hi ha transmissió
patrimonial, l’article 44 de l’ ET actua com a garantia del manteniment dels
contractes de treball de forma que el nou empresari es fa càrrec dels drets que
els treballadors tenien en la relació de treball amb la primera empresa. Si no hi
ha transmissió patrimonial no és d’aplicació l’article 44 de l’ ET.
No és suficient perquè es produeixi subrogació empresarial la compra
d’accions per part d’una altra empresa172, i tampoc és suficient la incorporació
d’una empresa en un grup empresarial si es manté cadascuna de les unitats
empresarials.173 L’arrendament del local per si sol tampoc174 genera una
subrogació empresarial; no hi ha successió quan l’acabament de l’activitat
empresarial va acompanyat de la formació d’una cooperativa o societat
anònima laboral pels mateixos treballadors que segueixen l’activitat175 i tampoc
en el cas de cessament del notari,176 excepte si el conveni col·lectiu aplicable
regula una clàusula de subrogació empresarial. Finalment, tampoc es produeix
successió d’empresa amb motiu de cessament de corredors de comerç.177

 En l’àmbit de les administracions públiques
En l’àmbit de les administracions públiques aquest supòsit no és freqüent, però
es pot produir –de fet s’ha produït–, exclusivament pel personal laboral afectat
pel canvi d’empresa; en aquest supòsit és d’aplicació l’article 44 de l’Estatut
dels treballadors.
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No es produeix successió empresarial amb motiu de reestructuració dins de les
administracions públiques178, però sí es produeix successió quan la transmissió
d’activitats es produeix entre una persona jurídica sotmesa al dret privat i una
altra persona jurídica sotmesa a dret públic;179 finalment també hi ha successió
quan es produeix transmissió entre empreses privades a les que una
administració pública hagi concedit, successivament, una contracta pública.180

 Quines són les garanties pel contracte de treball; la subrogació
empresarial
La garantia que l’article 44 de l’ ET dóna al contracte de treball del treballador
ha d’actuar sobre la seva continuïtat i sobre les condicions de treball que ha
consolidat a l’empresa que l’ha contractat, i aquesta garantia, segons el mateix
article, consisteix en el patrimoni empresarial vinculat a l’activitat que realitza.
En la mesura que el patrimoni canvia d’empresa, la garantia consisteix en
canviar d’empresa mantenint el mateix contracte de treball.
En aquest supòsit els contractes de treball es garanteixen transferint-se a
l’empresa que, com a conseqüència del canvi, ostentarà la propietat del
patrimoni empresarial vinculat a la realització de l’activitat que ha estat objecte
de canvi empresarial.
En aplicació de l’article 44 de l’ ET els drets dels treballadors que ha de
respectar la nova empresa són:
•

Es manté el mateix contracte de treball amb la nova empresa, sempre que
estigui vigent en el moment de la subrogació empresarial.181

•

Es mantenen els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social,182 els
compromisos de pensions i les obligacions en matèria de protecció social
complementària.

•

En relació amb el manteniment del mateix salari cal tenir en compte que:
-

Es té dret a la quantia global, però no necessàriament a l’estructura
salarial.183

-

Alguns complements retributius s’han de mantenir.184

-

I altres complements retributius poden no mantenir-se.185
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Pel que fa a l’antiguitat s’ha de mantenir íntegrament,186 encara que en
alguns casos no es pugui computar per l’obtenció de determinades
millores ja preexistents a la nova empresa.187

•

La nova empresa és responsable solidària, durant 3 anys, de les
obligacions laborals nascudes abans de la transmissió i no satisfetes, i
ambdues empreses són responsables solidàries de les obligacions
nascudes després de la transmissió, si aquesta fos declarada delicte.188

•

Si no hi ha pacte en contra, es continua aplicant el conveni col·lectiu que
era d’aplicació abans de la transmissió, fins que s’acabi la seva vigència o
fins que entri en vigor un altre conveni col·lectiu que els fos d’aplicació.189

•

Si allò que ha estat transmès manté la seva autonomia, el mandat dels
representants dels treballadors continua vigent en les mateixes condicions,
fins al procés electoral següent.

•

Si s’ha de produir la subrogació, però el treballador és acomiadat, s’ha de
formular demanda per acomiadament contra les dues empreses,190 encara
que s’hagi signat una quitança.191

•

Recàrrec a les prestacions de la Seguretat Social nascudes amb
anterioritat a la subrogació empresarial i relatives a treballadors que no han
estat subrogats (per exemple, en cas de malaltia professional per treballar
amb amiant).192
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5. SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS
En l’apartat 1 d’aquest capítol, Contractes i Subcontractes, s’ha fet referència
a les responsabilitats de les empreses principal i auxiliar en cas d’incompliment
de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut en el treball. Més
endavant, en l’apartat 7 sobre responsabilitats administratives, també s’hi farà
alguna referència. En aquest apartat s’analitzaran quines són aquestes
obligacions.
Quan al centre de treball hi treballen persones de diferents empreses193 es
poden produir diferents supòsits i per a cada supòsit hi ha obligacions de
cadascuna de les empreses:

Diferents empreses
treballant al mateix centre
de treball

Obligacions que estableix el Reial decret 171/2004 per
cadascuna de les empreses, en desenvolupament de
l’article 24 de la LPRL.

Empresa principal que
Articles 4, 5 i 9 com a empresa concurrent. Articles 6, 7 i
subcontracta obra o servei 8 com a empresa titular del centre. Article 10 com a
de la seva pròpia activitat empresa principal.
Empresa principal que
subcontracta obra o servei Articles 4, 5 i 9 com a empresa concurrent. Articles 6, 7 i
8 com a empresa titular del centre.
que no és de la seva
pròpia activitat
Treballadors autònoms

Articles 4, 5 i 9.

A. Obligacions per totes i cadascuna de les empreses concurrents, i
també pels treballadors autònoms (articles 4, 5 i 9 del Reial decret
171/2004).
Deure de cooperació de totes i cadascuna de les empreses en aplicació
de la normativa de prevenció.
Deure d’informació recíproca entre totes i cadascuna de les empreses,
abans de l’inici de l’activitat, si es canvia d’activitat i si es produeix una
emergència; i per escrit194 si hi ha riscos greus o molt greus:
•

Sobre els riscos específics de cadascuna que puguin afectar als
treballadors de les altres empreses.
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Sobre els riscos que es puguin veure agreujats o modificats com a
conseqüència de la concurrència.
Sobre qualsevol accident de treball, en qualsevol de les empreses
concurrents, derivat dels riscos de les activitats concurrents.
Sobre una situació d’emergència, s’ha d’informar amb caràcter
immediat.

Tota aquesta informació s’haurà de tenir en compte per l’avaluació de
riscos i planificació de l’activitat preventiva, en la mesura que els riscos
propis de cada empresa s’originin o s’agreugin per la concurrència
d’activitats empresarials.
Deure d’informació als treballadors: cada empresa ha d’informar als
seus treballadors dels riscos propis i els derivats de la concurrència
d’activitats.

Empreses concurrents i obligacions d’informació:
Cadascuna de les empreses concurrents ha d’informar a la resta de les
empreses, i cadascuna de les empreses ha d’informar als seus treballadors
de tota la informació que hagi rebut.
Empreses concurrents

Treballadors d’aquestes empreses

A

Treballadors

B

Treballadors

C

Treballadors

Mitjans de coordinació de les empreses concurrents
Les empreses estan obligades a establir mitjans de coordinació, i per això
es tindrà en compte el grau de perillositat, el nombre de treballadors i la
durada de la concurrència.
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Mesures que han d’adoptar els empresaris concurrents
Tenir en compte la informació rebuda de l’empresari titular del centre en
l’avaluació de riscos i en la planificació de l’activitat preventiva.
Complir les instruccions rebudes de l’empresari titular del centre, i donarles a conèixer als seus treballadors.

B. Obligacions per l’empresa titular del centre de treball, respecte de les
empreses concurrents (articles 6, 7 i 8 del Reial decret 171/2004).
•

Deure d’informar a totes les altres empreses, i per escrit si hi ha riscos
greus o molt greus, abans de l’inici de l’activitat i quan es produeixin canvis
en els riscos, sobre:
-

Els riscos propis del centre de treball.
Les mesures referides a aquests riscos.
Les mesures d’emergència a aplicar.

L’empresa titular ha d’informar a cadascuna de les empreses concurrents i
aquestes empreses han d’informar els seus treballadors:
Empreses

Empresa
titular

•

Treballadors

A

Treballadors

B

Treballadors

C

Treballadors

Deure de donar instruccions, abans de l’inici de l’activitat i quan es
produeixi canvi en els riscos; per la prevenció de riscos i per l’adopció de
mesures en situació d’emergència, que siguin suficients i adequades;
aquestes instruccions s’han de donar per escrit si hi ha riscos greus o molt
greus.
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C. Obligacions per l’empresa principal que contracta obra o servei de la
seva pròpia activitat (article 10 del Reial decret 171/2004).

•

Deure de vigilància del compliment de la normativa de prevenció per part
de la resta de les empreses contractades i subcontractades.
Exigir, abans de l’inici de les activitats a les empreses contractistes i
subcontractistes que acreditin, per escrit:
-

Haver fet l’avaluació de riscos per l’obra o servei contractats.
Haver fet la planificació de l’activitat preventiva.
Haver complert amb l’obligació d’informar i formar els treballadors que
hagin de treballar al centre de treball de l’empresa principal.

Les mateixes obligacions tenen les empreses contractistes en relació amb les
subcontractistes.

•

Deure de comprovació:

L’empresa principal ha de comprovar, abans de l’inici de les activitats, que les
contractistes i subcontractistes han establert els mitjans de coordinació idonis.

D. Mitjans de coordinació.
Consideracions generals
La regulació que el Reial decret 171/2004 fa dels mitjans de coordinació ens
porta a plantejar diferents i importants consideracions:
Primera. El caràcter no exhaustiu del llistat de mitjans de coordinació de
l’article 11 del RD fa que els establerts a la norma no siguin els únics possibles;
en atenció als riscos existents, a la seva possible interacció, i a la política de
prevenció necessària per a la consecució dels objectius, es podran establir, de
comú acord entre les diferents parts, aquells que es creguin convenients.
Segona. Els mitjans de coordinació no estan regulats de forma apriorística per
a cadascun dels supòsits possibles, ni cap d’aquests supòsits possibles està
prèviament exclòs de l’obligació d’establir mitjans de coordinació.

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 99

Guia per a sindicalistes

99

Tercera. La negociació col·lectiva (Disposició Addicional segona del Reial
decret) podrà establir els mitjans de coordinació que les parts considerin
necessaris. Aquesta regulació s’ha de considerar poc afortunada, ja que hauria
calgut que el Reial decret obligués –sens perjudici de l’obligació empresarial de
fixar-los– a fer que la negociació col·lectiva els regulés.
També és important tenir en compte que la referència a la “negociació
col·lectiva” de l’article 11 del Reial decret comporta que ha de ser la negociació
col·lectiva a cadascun dels àmbits concurrents, no necessàriament mitjançant
convenis col·lectius estatutaris, la que determini els mitjans de coordinació.
Però, dit això, és necessari aprofundir en les diferents possibilitats:
•

•
•

La negociació col·lectiva a l’àmbit de l’empresa principal que
subcontracta la realització d’obra o servei a altres empreses que
treballaran al mateix centre.
La negociació col·lectiva conjunta a l’àmbit de la totalitat de les
empreses concurrents.
I tot això sens perjudici de la facultat dels convenis col·lectius sectorials
d’àmbit estatal per establir normes mínimes en aquesta matèria o dels
convenis col·lectius sectorials d’àmbit inferior a l’estatal per fixar
previsions que obliguin a negociar la concreció de les mesures
concretes en els àmbits inferiors en els quals concorrin activitats
empresarials regulades en el Reial decret 171/2004.195

Finalment, cal fer esment de la possibilitat de negociar de forma específica per
un àmbit concret com s’ha fet al sector de la construcció a Catalunya.196
En cadascun dels àmbits caldrà tenir en compte les especificitats i l’existència
o no d’acords previs en altres àmbits.
Quarta. El Reial decret estableix, al marge de les facultats que pugui tenir la
negociació col·lectiva, l’obligació empresarial d’establir els mitjans de
coordinació que es considerin necessaris.
Qüestió diferent és la que preveu el Reial decret en el sentit que l’obligació de
determinar-los és a iniciativa de l’empresa titular o de l’empresa principal, en
els supòsits que aquestes empreses concorrin amb les altres en cada cas
concret. En altres paraules, la no - existència d’empresa titular i d’empresa
principal que concorrin amb treballadors al mateix centre de treball, no excusa
les empreses concurrents del compliment de l’obligació de determinar els
mitjans de coordinació que creguin necessaris.
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Cinquena. Els mitjans de coordinació han de determinar-se, per a cada cas
concret, en atenció a la consecució dels objectius del Reial decret; aquesta
serà sens dubte una de les qüestions més problemàtiques a la pràctica, però
cal tenir en compte que l’obligació d’establir mitjans de coordinació s’ha previst
a fi i efecte d’evitar la compartimentació de les obligacions i responsabilitats en
cadascuna de les empreses concurrents; això sens perjudici que alguns dels
mitjans de coordinació poden no ser altra cosa que una compartimentació de
les obligacions entre cadascuna de les empreses.
Sisena. Finalment, cal esmentar que hi ha determinats mitjans de coordinació
que requereixen de la concurrència de determinades circumstàncies per tal de
poder-se exigir (els mitjans de coordinació consistents en presència de
persones especialment encarregades de coordinar les activitats preventives) i,
que, a determinats sectors, fonamentalment el sector de la construcció, hi ha
normativa especifica que estableix mitjans de coordinació propis.

Es consideren mitjans de coordinació
•
•
•
•
•
•
•

L’ intercanvi d’informació i de comunicació entre les empreses
concurrents.
Les reunions periòdiques entre empreses.
Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut i/o delegats
prevenció amb empreses concurrents.
La impartició d’instruccions.
L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció de riscos
o de procediments o protocols d’actuació.
La presència al centre de recursos preventius de les empreses
concurrents.
La designació d’una o més persones encarregades de coordinar les
activitats preventives.

Determinació dels mitjans coordinació
Abans de l’inici de les activitats, les empreses concurrents tenen l’obligació de
determinar aquells mitjans que considerin necessaris i els hauran d’actualitzar
si es constata que no resulten adequats.
La iniciativa per establir-los correspon a l’empresa titular del centre o a
l’empresa principal.
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Informació als treballadors
Cada empresa ha d’informar als seus treballadors dels mitjans de coordinació
establerts.
Si es tracta de presència de recursos preventius o de designació de persona o
persones de coordinació, s’haurà de facilitar als treballadors les dades perquè
puguin identificar-les.
Persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives,
consideracions generals.
L’article 11 del RD 171/2004 estableix com un dels mitjans de coordinació
possibles “la designació d’una o més persones encarregades de la coordinació
de les activitats preventives” i, en l’article 13, s’estableix que aquest mitjà de
coordinació serà el “preferent” quan es produeixin, alhora, dues o més de les
quatre condicions.197

Sobre aquest article cal fer les consideracions següents:
Primera. El RD 171/2004 no estableix el caràcter obligatori d’aquest mitjà de
coordinació en cap cas, però si que serà el preferent en determinats casos;
sempre en relació amb la necessària garantia de consecució dels objectius de
l’article 3 del Reial decret.
Segona. No s’exclou la possibilitat i, en atenció a cada cas concret fins i tot la
necessitat, que aquest mitjà de coordinació es pugui determinar en qualsevol
dels supòsits de concurrència que en la pràctica ens podem trobar.
Tercera. La definició o delimitació de cadascuna de les quatre condicions és
molt desigual; així les condicions a) i d) són molt més precises: activitats o
processos reglamentàriament considerats com a perillosos –que ens remeten a
les regulacions reglamentàries ja existents (annex I del Reglament dels serveis
de prevenció i altres regulacions específiques)–, concurrència de moltes
empreses i molts treballadors, o especials característiques de l’activitat o del
centre de treball; contràriament, les condicions b) i c) requereixen tenir en
compte la pròpia experiència dels treballadors afectats i els coneixements
tècnics complementaris.
Quarta. En qualsevol cas, perquè es pugui exigir la designació “d’una o més
persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives” serà
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necessària la concurrència de dues o més de les condicions i, tot i així, tampoc
serà obligatòria si es poden aconseguir els objectius de l’article 3 amb uns
altres mitjans de coordinació. En definitiva, aquest mitjà de coordinació serà
molt difícil de concretar i aquest serà un dels reptes de la negociació col·lectiva.
Cinquena. Per acabar amb aquestes consideracions generals sobre els mitjans
de coordinació consistents en la designació “d’una o més persones
encarregades de la coordinació de les activitats preventives” cal fer esment a qui
correspon l’obligació de designar-les, i quines funcions i quines facultats tenen.
A qui correspon l’obligació de designar les persones encarregades de la
coordinació.
Quan sigui necessari designar a una o diverses persones encarregades de la
coordinació de les activitats preventives, caldrà que siguin designades per “el
empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen
actividades en él”, segons l’article 13.3 del Reial decret 171/2004. El mateix
article, als apartats a), b), c) i d), ho matisa en el sentit que aquestes persones
poden ser designades “por los demás empresarios concurrentes”.
Aquestes diferents previsions, juntament amb el fet que els articles 13, 14 i 15
del RD 171/2004 no parlin en cap moment de l’empresari principal, ens porten
a fer les consideracions següents:
Primera. Quan el RD 171/2004 parla d’empresa titular “del centro de trabajo
cuyos trabajadores desarrollen actividades en él” també s’està referint a
l’empresa principal de la subcontractació d’obra o servei; o dit d’una altra
manera, no hi ha empresa principal que, a la vegada, no sigui la titular del
centre, en el sentit de tenir la capacitat de disposar-ne i de gestionar-lo.
Segona. L’empresa titular també té la consideració d’empresa principal en
relació a les previsions contingudes en l’article 14 (funcions de les persones
designades) i en l’article 15 (delegats de prevenció).
Poden ser encarregats de la coordinació.
a.

Un o diversos treballadors designats per l’empresa titular del centre o per
les altres empreses concurrents.
b. Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l’empresa titular
del centre o de les empreses concurrents.
c. Un o diversos membres del servei de prevenció aliè concertat per
l’empresa titular del centre o per les empreses concurrents.
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d. Un o diversos treballadors de l’empresa titular del centre o de les empreses
concurrents, que sense ser dels serveis de prevenció propi ni ser
designats, reuneixin els coneixements i la qualificació, que com a mínim, ha
de ser de nivell intermedi, i l’experiència necessàries.
e. Qualsevol altre treballador de l’empresa titular del centre que, pel lloc que
ocupi en l’estructura jeràrquica de l’empresa i les funcions tècniques que
desenvolupi, estigui capacitat per coordinar aquesta mena de tasques.
f. Una o diverses persones d’empreses dedicades a la coordinació
d’activitats preventives que reuneixin els coneixements, la qualificació i
l’experiència necessàries, que hauran de ser objecte d’una regulació legal
específica en la mesura que no estan contemplades a la Llei de prevenció
de riscos laborals.

Aquestes persones hauran de mantenir la necessària col·laboració amb els
recursos preventius de les empreses concurrents.
En el supòsit de coexistència de recursos preventius presencials i treballadors
designats per coordinar activitats preventives, podran ser la mateixa o mateixes
persones si es tracta de les possibilitats de l’a) a la d) anteriors.
Funcions de la persona o persones encarregades de la coordinació:
•
•
•

Afavorir el compliment dels objectius.
Servir de mitjà per l’intercanvi d’informacions entre les empreses
concurrents.
Qualsevol que els sigui encarregada pel titular.

Facultats de la persona o persones encarregades de la coordinació.
•

•
•
•

Conèixer les informacions que hagin d’intercanviar les empreses
concurrents, i qualsevol altre document, de caràcter preventiu, necessari
per la seva funció.
Accedir a qualsevol zona del centre treball.
Impartir a les empreses concurrents les instruccions necessàries.
Proposar a les empreses concurrents l’adopció de mesures per a la
prevenció riscos que afectin els treballadors concurrents.

Obligacions de la persona o persones encarregades de la coordinació:
•

Estar presents al centre de treball el temps necessari pel compliment de les
seves funcions.
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Tenir la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de
nivell intermedi.

E. Drets dels delegats de prevenció o dels representants legals dels
treballadors.
Amb motiu de concurrència d’activitats empresarials ens trobem amb diverses
empreses i, en conseqüència, poden haver-hi delegats de prevenció o
representants dels treballadors en totes i cadascuna de les empreses
concurrents.
Els delegats de prevenció de cadascuna de les empreses concurrents tenen
drets, competències i facultats respecte a la seva empresa, però els delegats
de prevenció o els representants dels treballadors de l’empresa titular també
tenen drets i facultats específics, establerts al Reial decret 171/2004, en funció
de la concurrència d’activitats empresarials, sempre que els treballadors de
l’empresa titular prestin serveis en el centre de treball on es produeix la
concurrència.
Es tracta, doncs, de precisar quins són els drets dels delegats de prevenció de
totes i cadascuna de les empreses concurrents.

Drets dels representants dels treballadors en supòsits de concurrència
d’activitats en un mateix centre de treball (Reial decret 171/2004)
En primer lloc, cal tenir present que tot allò que són obligacions de les
empreses concurrents, obligacions a les quals ja s’ha fet referència, es
corresponen amb drets de tots els delegats de prevenció en relació amb la seva
empresa, en el sentit que els delegats de prevenció han de vigilar i exigir-ne el
compliment.
En segon lloc, i pel que fa als delegats de prevenció de l’empresa titular i de
les empreses concurrents:
Els delegats de prevenció, i si no n’hi ha, els representants legals dels
treballadors, tenen dret a ser informats quan es concerti un contracte de
prestació d’obra o de servei, d’acord amb els article 42.4 i 5 i article 64.1.1r de
l’ ET, com també veurem a l’apartat 6, Drets dels representants dels
treballadors.
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Finalment, i pel que fa als delegats de prevenció de l’empresa titular del centre
o, en el sentit ja indicat anteriorment, a l’empresa principal, i sempre que els
seus treballadors desenvolupin la seva funció al centre on es produeixen les
activitats empresarials concurrents:
Els delegats de prevenció, i si no n’hi ha, els representants legals dels
treballadors, han de ser consultats sobre l’organització del treball derivada de
la concurrència de les altres empreses.
Els delegats de prevenció, i
treballadors, estaran facultats
mesura que repercuteixi en
representen, per determinades

si no n’hi ha, els representants legals dels
d’acord amb l’article 36 de la LPRL, i en la
la seguretat i salut dels treballadors que
actuacions198

Aquestes facultats es preveuen exclusivament pels supòsits de concurrència
d’activitats en un mateix centre de treball i, d’acord amb el propi article 15 del
RD 171/2004, s’exerciran d’acord amb l’article 36 de la LPRL que estableix les
competències i facultats dels delegats de prevenció en relació amb l’empresa
en la qual treballen.

Els delegats de prevenció, a cada empresa, també tenen les competències
següents:
•
•
•
•

Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció
preventiva.
Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’execució de la
normativa de prevenció.
Ser consultats per l’empresa.
Exercir una tasca de vigilància i control en l’execució de la normativa de
prevenció.

Els delegats de prevenció tenen l’obligació de participar activament en la
millora de l’acció preventiva, de la qual és responsable directa l’empresa, més
enllà de les tasques que en altres matèries del dret del treball es queden en un
terreny exclusivament de vigilància i control del compliment de la normativa
legal. I en aquesta participació activa han d’implicar la resta de treballadors als
quals estan obligats a informar d’aquelles funcions que tenen en la seva
representació: rebre la informació de la direcció de l’empresa i donar-la a
conèixer, participar en els procediments de consulta establerts en
representació dels treballadors i informar-los dels resultats.
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Aquestes competències dels delegats de prevenció són actives, dinàmiques i
obliguen als delegats de prevenció a un paper de garants dels drets informatius
i participatius dels treballadors, en el marc de la política de seguretat i higiene
que només pot ésser preventiva i eficaç amb la participació activa de tothom.
Aquest és, en definitiva, l’objectiu de les competències establertes en l’article
36 de la LPRL.
Però les anteriors competències per elles mateixes no garanteixen l’exercici de
les funcions que tenen els delegats de prevenció. Per aquest motiu, a fi i efecte
de poder exercir-les s’estableixen –i no ens cansarem de repetir-ho– amb un
caire preventiu i amb la necessària eficàcia un seguit de facultats que
comporten clares obligacions empresarials.
Els delegats de prevenció tenen a cada empresa les facultats següents:
•
•
•
•
•
•
•

Acompanyar als tècnics que fan les avaluacions i els inspectors i
subinspectors de treball.
Accedir a la informació i documentació relativa a les condicions de
treball que necessitin per fer les seves funcions.
Ser informats per l’empresa sobre els danys produïts a la salut dels
treballadors.
Rebre de l’empresa les informacions de què disposi sobre activitats de
protecció i prevenció.
Visitar els llocs de treball per complir amb la seva funció de vigilància i
control de l’estat de les condicions de treball.
Requerir a l’empresa perquè adopti mesures de caràcter preventiu i de
millora de les condicions de treball.
Proposar a l’òrgan de representació dels treballadors l’adopció de
l’acord de paralització de les activitats.

Per tot això, les facultats que el Reial decret 171/2004 estableix pels delegats de
prevenció o els representants legals dels treballadors a l’empresa titular i les
competències i facultats que l’article 36 de la LPRL estableix a favor dels delegats
de prevenció a l’àmbit de la seva empresa cal fer les consideracions següents:
Primera. El conjunt de drets i facultats que tenen els delegats de prevenció (o,
en el seu cas, els representants legals dels treballadors) tant a l’empresa titular
com a l’empresa auxiliar en supòsits de concurrència d’activitats en un mateix
centre de treball, s’han d’exercir alhora que s’exerceixen els drets, les
competències i les facultats que els delegats de prevenció tenen en relació amb
la seva empresa.199
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Segona. Les competències i facultats contingudes en l’article 36 de la LPRL
són d’aplicació en supòsits de concurrència d’activitats en un mateix centre de
treball i exercitables, també, pels delegats de prevenció de l’empresa titular
respecte dels conjunt de les empreses concurrents en la mesura que incideixin
en la prevenció de riscos derivats de les activitats concurrents.

F.

Reunions conjuntes entre els representants dels treballadors i de les
empreses a l’àmbit de la concurrència d’activitats.

L’article 16 del Reial decret 171/2004 estableix la possibilitat de fer reunions
conjuntes, però amb les circumstàncies següents:
Primera. El Reial decret 171/2004 només estableix la possibilitat de fer
aquestes reunions, és a dir, no estableix l’obligatorietat de fer-les.
Segona. Per poder fer aquestes reunions cal que es considerin necessàries;
i encara que el Reial decret no ho digui s’ha d’entendre que així les han de
considerar les empreses. És a dir, que en definitiva, així ho ha de considerar
l’empresa titular.
Un exemple molt interessant en aquesta direcció és l’acord assolit amb les
diverses representacions sindicals i l’empresa a l’Associació Nuclear d’AscóVandellòs (ANAV) per a la constitució d’un comitè de Seguretat i Salut
interempreses, amb la participació de totes les representacions sindicals i totes
les direccions de les empreses, principal i contractistes.
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6. DRETS DELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS
En aquest apartat es farà referència, de forma específica, als drets dels
representants legals dels treballadors en cadascuna de les situacions a les que
s’ha fet referència al llarg de la Guia:
•
•
•

•
•

Drets d’informació generals dels representants dels treballadors (article
64 de l’ ET), respecte a la seva empresa.
Drets dels representants dels treballadors en cas de contractes i
subcontractes.
Drets dels representants dels treballadors en cas de que l’empresa
contractada o subcontractada sigui una empresa estrangera en una
prestació de serveis transnacional.
Drets dels representants dels treballadors en cas d’empreses de treball
temporal.
Drets dels representants dels treballadors en cas de successió
d’empresa i subrogació empresarial.

En tots els casos els drets establerts per la llei a favor dels
representants dels treballadors poden ser millorats per conveni
col·lectiu, per això s’ha de tenir molt present el contingut del conveni
col·lectiu que sigui d’aplicació en cada cas.

Els processos d’externalització empresarial, en supòsits de contractes i
subcontractes i també en casos de fusions, absorcions, segregacions, etc.,
poden generar situacions complexes des de la perspectiva de les eleccions
sindicals a representants unitaris dels treballadors (censos electorals, vigència
del mandat, eleccions totals o parcials, etc) ; aquests processos també poden
afectar el nombre de delegats i delegades LOLS; aquestes perspectives no són
analitzades en aquesta guia.200

A. Drets d’informació generals dels representants dels treballadors
(article 64 de l’ ET), respecte a la seva empresa.
El comitè d’empresa té les funcions següents:
• Vigilar que l’empresa compleixi la legislació laboral i de Seguretat Social
i els convenis col·lectius.
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Vigilar el compliment per l’empresa de les obligacions en matèria de
seguretat i salut.

Per això, el comitè d’empresa té dret a ser informat i consultat per la seva
empresa sobre totes les qüestions que puguin afectar els treballadors, i també
sobre la situació de l’empresa i l’evolució de la seva ocupació.
El comitè d’empresa té dret a ser informat, respecte a contractes i
subcontractes, cada trimestre sobre:
•
•
•

La situació econòmica de l’empresa i l’evolució recent i provable de les
seves activitats.
Sobre les previsions de l’empresa de fer nous contractes de treball.
Sobre les previsions de l’empresa de fer subcontractacions.

El comitè d’empresa té dret a ser informat i consultat respecte a contractes,
subcontractes i successions d’empresa.
•

Sobre els canvis rellevants pel que fa a l’organització del treball i als
contracte de treball.

El comitè d’empresa té dret a emetre informe respecte a contractes,
subcontractes i successions d’empresa, amb caràcter previ a l’execució per
l’empresa de les decisions adoptades, sobre les qüestions següents:
•

Els processos de fusió, absorció o modificació de l’estatus jurídic de
l’empresa que pugui afectar l’ocupació.

B. Drets dels representants dels treballadors en cas de contractes i
subcontractes
Aquests drets es tenen independentment de si la contracta o subcontracta és,
o no, per la pròpia activitat de l’empresa principal.
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 Drets del representants dels treballadors de l’empresa auxiliar
L’empresa contractista o subcontractista ha d’informar, abans de l’inici de
l’execució de la contracta, als representants legals dels seus treballadors sobre
les qüestions següents:
•
•
•
•
•

Nom o raó social de l’empresa principal, el seu domicili social i el
número d’identificació fiscal.
Objecte i durada de la contracta.
Lloc d’execució de la contracta.
Número de treballadors que seran ocupats per la contracta o
subcontracta al centre de treball de l’empresa principal.
Mesures previstes per la coordinació d’activitats des de la perspectiva
de la prevenció de riscos laborals.

Els representants dels treballadors de l’empresa auxiliar i els representants dels
treballadors de l’empresa principal, quan comparteixin de forma continuada el
mateix centre de treball, podran reunir-se conjuntament per tal de coordinar-se
i en relació amb les condicions d’execució de l’activitat laboral.
La capacitat de representació i l’àmbit d’actuació dels representants dels
treballadors, així com el seu crèdit horari, serà l’establert per la llei i els convenis
col·lectius que els siguin d’aplicació.
Els representants dels treballadors tenen dret a la llibertat d’expressió, i forma
part d’aquest dret la possibilitat de dirigir-se directament a l’empresa principal.201

 Drets dels representants dels treballadors de l’empresa principal
L’empresa principal ha d’informar els representants legals dels seus
treballadors sobre:
•

•
•
•
•

Nom o raó social de l’empresa contractista o subcontractista, el seu
domicili social i el número d’identificació fiscal de l’empresa
contractista o subcontractista.
Objecte i durada de la contracta.
Lloc d’execució de la contracta.
Número de treballadors que seran ocupats per la contracta o
subcontracta al centre de treball de l’empresa principal.
Mesures previstes per la coordinació d’activitats des de la perspectiva
de la prevenció de riscos laborals.
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L’empresa principal, quan els treballadors de la contractista o
subcontractista treballin al seu centre de treball (de la principal), ha de
disposar d’un llibre de registre en el qual quedi reflectida la informació
anterior respecte de totes les empreses.
Aquest llibre de registre ha d’estar a disposició dels representants legals
dels treballadors.
Els representants dels treballadors de l’empresa principal i els
representants dels treballadors de l’empresa auxiliar, quan comparteixin de
forma continuada el mateix centre de treball, podran reunir-se
conjuntament per tal de coordinar-se i en relació amb les condicions
d’execució de l’activitat laboral.
La capacitat de representació i l’àmbit d’actuació dels representants dels
treballadors, així com el seu crèdit horari, serà l’establert per la llei i els
convenis col·lectius que els siguin d’aplicació.
La facultat de fer reclamacions davant de l’empresa principal sobre drets
dels treballadors de l’empresa auxiliar només es refereix a les condicions
de treball que depenguin exclusivament de l’empresa principal.
Els representants legals dels treballadors de l’empresa principal, quan els
treballadors de l’empresa auxiliar treballen al centre de treball de la
principal i no tenen representants legals (s’ha d’entendre que treballant
amb ells), poden actuar com a representants seus front a l’empresa
principal en qüestions relatives a les condicions d’execució de l’activitat
laboral, però no reclamacions respecte de l’empresa auxiliar.

 Drets dels treballadors de l’empresa auxiliar
Els treballadors de l’empresa auxiliar, contractista o subcontractista, han de ser
informats per escrit, i abans de que s’iniciï el treball, de la identitat de l’empresa
principal per la qual estigui treballant en cada moment, i del nom o raó social
de l’empresa principal, el seu domicili social i el número d’identificació fiscal.
Quan els treballadors de l’empresa contractista o subcontractista treballen al
centre de treball de la principal i no tenen representants legals (s’ha d’entendre
que treballant amb ells) tenen dret a formular als representants dels treballadors
de l’empresa principal qüestions relatives a les condicions d’execució de
l’activitat laboral, però no reclamacions respecte de l’empresa auxiliar.
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C. Drets dels representants dels treballadors en cas de que l’empresa
contractada o subcontractada sigui una empresa estrangera en una
prestació de serveis transnacional
Si també són desplaçats els representants dels treballadors desplaçats a
Espanya –que tinguin aquesta condició en funció de la legislació del seu país–
poden exercir les accions administratives i judicials com si fossin representants
dels treballadors d’acord amb la legislació espanyola.
Els representants dels treballadors de les empreses espanyoles que tinguin
treballadors desplaçats i de les empreses usuàries que tinguin treballadors
d’ETT de la UE tindran, respecte dels treballadors desplaçats, les
competències que els reconeix la legislació espanyola, amb independència
d’on estigui establerta l’empresa prestadora dels serveis o l’empresa de treball
temporal.202
Això vol dir que:
•

Si es tracta d’un treballador desplaçat perquè presti un servei en un
empresa establerta a Espanya, amb la qual hi ha un contracte
interempreses per la prestació temporal d’un servei, és d’aplicació
l’article 42 de l’Estatut dels treballadors sobre subcontractació d’obra o
servei.

•

Si es tracta d’un treballador desplaçat perquè presti temporalment
serveis en un centre de treball de la mateixa empresa o a una empresa
del mateix grup empresarial, malgrat que no hi ha norma legal que reguli
expressament els grups empresarials des d’aquesta perspectiva, els
treballadors desplaçats, en el cas que no tinguin els representants
propis també desplaçats amb ells tenen dret a ser representats pels
representants dels treballadors de l’empresa o centre de treball on
efectivament treballen.

•

Si es tracta d’un treballador desplaçat per una empresa de treball
temporal establerta en un país de la UE per treballar en una empresa
usuària establerta a Espanya, és d’aplicació la Llei espanyola
d’empreses de treball temporal i, concretament, les previsions dels
articles 9 i 17.
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D. Drets dels representants dels treballadors en cas d’empreses de
treball temporal
Regulats en l’article 64 de l’ ET i als articles 9 i 17 de la Llei d’empreses de
treball temporal; aquests drets poden ser millorats per mitjà de conveni
col·lectiu.

 Drets dels representants dels treballadors a l’ ETT
Els drets regulats en l’article 64 de l’ ET, als quals ja s’ha fet referència.

 Drets dels representants dels treballadors de l’empresa principal o
usuària
L’empresa principal usuària ha d’informar als representants dels seus
treballadors sobre cadascun dels contracte de posada a disposició i sobre
el perquè s’utilitza aquest contracte, en el termini de 10 dies posteriors a la
seva signatura, amb entrega de la còpia bàsica del contracte de treball o
ordre de servei del treballador posat a disposició, que l’ha d’haver facilitat
l’ ETT.
Els representants dels treballadors de l’empresa principal tenen atribuïda la
representació dels treballadors cedits per l’ ETT a efectes de formular
qualsevol tipus de reclamació en relació amb les condicions d’execució de
l’activitat laboral; però això no comporta un increment del crèdit horari, ni
és d’aplicació a les reclamacions del treballadors de l’ ETT respecte a l’
ETT.
En la mesura que els drets legals es poden millorar pel conveni col·lectiu
cal tenir present el que sigui d’aplicació.

 Drets dels treballadors de l’ ETT a l’empresa usuària
•

Dret a presentar reclamacions en relació amb les condicions d’execució
de l’activitat laboral a través dels representants dels treballadors de
l’empresa principal o usuària.

•

Dret a conèixer l’existència de llocs de treball vacants a l’empresa
usuària, per tal de poder-hi accedir, en condicions d’igualtat, com els
treballadors directament contractats per l’usuària.
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Participar en cursos de formació de l’empresa usuària si així ho
estableix el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa usuària.

E. Drets dels representants dels treballadors en cas de successió
d’empresa i subrogació empresarial

 Drets dels representants dels treballadors de l’empresa auxiliar
Cadascuna de les dues empreses tenen l’obligació d’informar als
representants legals dels seus treballadors sobre:
•
•
•
•

La data de la transmissió o canvi d’empresa.
Els motius.
Les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials pels treballadors.
Les mesures previstes respecte dels treballadors.

Si no hi ha representants legals del treballadors, la informació s’ha de donar
als treballadors afectats.
Si es tracta de fusió o escissió de societats la informació s’ha de donar a
conèixer en el moment que es faci la convocatòria de la junta general de la
societat, que ha d’adoptar els respectius acords pertinents.
Qualsevol de les dues empreses que, amb motiu de la transmissió, vulgui
adoptar mesures laborals en relació amb els seus treballadors, està
obligada a iniciar un període de consultes amb els seus representants
legals sobre les mesures previstes i les conseqüències. Durant aquest
període de consultes és d’aplicació l’obligació de negociar de bona fe, amb
la suficient antelació i per arribar a acords.
Si les mesures previstes consisteixen en trasllats col·lectius o en
modificacions substancials col·lectives, el procediment de la consulta és l’
establert legalment en als articles 40 i 41 de l’ ET.
Les obligacions de caràcter informatiu de les dues empreses s’apliquen
també en el cas que la decisió de transmissió hagi estat adoptada per una
altra empresa del grup del que alguna de les dues forma part.
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 Drets del representants dels treballadors de l’empresa principal
Cadascuna de les dues empreses tenen l’obligació d’informar, abans de la
realització del canvi empresarial, als representants legals dels seus
treballadors sobre
•
•
•
•

La data de la transmissió o canvi d’empresa.
Els motius.
Les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials pels treballadors.
Les mesures previstes respecte dels treballadors.

Si no hi ha representants legals del treballadors la informació s’ha de donar
als treballadors afectats.
Si es tracta de fusió o escissió de societats la informació s’ha de donar a
conèixer en el moment que es faci la convocatòria de la junta general de la
societat que ha d’adoptar els respectius acords pertinents.

 Drets dels representants dels treballadors a continuar ostentant la
seva representació; la vigència del mandat representatiu
Si l’empresa, centre de treball o unitat productiva transmesa conserva la seva
autonomia de funcionament, el canvi d’empresa no extingeix el mandat dels
representants legals.
Aquesta qüestió ha estat recentment analitzada pel TJCE, en la sentència de
29 de juliol de 2010.203
La sentència analitza si amb motiu de retorn de l’activitat des d’una empresa
auxiliar a un Ajuntament –que assumeix directament la realització de les
activitats en què consisteix la prestació d’un servei públic–, la unitat transmesa
manté l’autonomia des de la perspectiva de la vigència del mandat dels
representants dels treballadors. El TJCE considera que, en el cas de contractes
en què el treball és l’element essencial, el manteniment de la mateixa activitat
(encara que depenent els treballadors de l’empresa auxiliar d’una nova
estructura jeràrquica –l’Ajuntament–) no comporta la pèrdua d’autonomia de
l’entitat transmesa.
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7. LA RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA EN ELS CASOS DE
CONTRACTES I SUBCONTRACTES
S’entén per responsabilitat administrativa la que es tradueix en la imposició de
sancions per part de les autoritats administratives a determinats subjectes
responsables d’haver infringit la normativa social.
Es tracta d’una responsabilitat fortament reglamentada per tal d’assegurar els
drets dels ciutadans i evitar la seva indefensió. Aquesta finalitat s’assegura a
través de tres principis generals: el de legalitat, el de tipicitat i el de culpabilitat.
El principi de legalitat implica que ningú no pot ser sancionat per un
incompliment si no ho estableix una norma amb rang de llei formal, és a dir, una
norma elaborada i dictada per un parlament d’acord amb el procediment
establert constitucionalment.
El principi de tipicitat implica que les conductes que se sancionen han d’estar
prèviament descrites en la norma sancionadora, de la forma més precisa que
sigui possible. La descripció d’una infracció a la norma s’anomena “tipus”.
El principi de culpabilitat implica que ningú no pot ser sancionat per
conductes que no li siguin imputables per intencionalitat o negligència. En
l’àmbit del dret social, aquest principi s’aplica amb certs matisos, ja que sovint
els subjectes responsables són persones jurídiques.
La norma bàsica a través de la qual es compleixen aquests principis al nostre
dret és la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, LISOS, Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
La responsabilitat administrativa, com queda dit, l’exigeixen les autoritats
administratives. La seva actuació es produeix a proposta de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, que és la que fa les actuacions prèvies d’investigació
i aclariment dels fets. Aquesta investigació pot concloure en una proposta de
sanció, que s’anomena acta d’infracció.
El fet de que una empresa hagi contractat amb una altra la realització d’obres i
serveis, determina, sota determinades condicions, l’aplicació de normes
especials de responsabilitat administrativa quan l’empresa contractada comet
una infracció a la normativa social.
A continuació estudiarem els casos en què es dóna aquesta situació dintre del
nostre dret.
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A. En matèria de prevenció de riscos laborals
L’article 42.3 de la LISOS estableix la responsabilitat solidària de les empreses
principals respecte les obligacions de contractistes i subcontractistes, amb els
requisits següents:
•

Que l’activitat contractada o subcontractada correspongui a la
“mateixa activitat” que la principal.

•

Que l’activitat dels treballadors es desenvolupi al centre de treball de
l’empresa principal.

•

Que la infracció es produeixi al centre de treball de l’empresa principal.

Sobre la base d’aquesta regulació, es plantegen una sèrie de qüestions:

Què significa responsabilitat solidària?
Una obligació és solidària quan els subjectes obligats responen plenament i
totalment, cadascun d’ells, del contingut de l’obligació: a cadascun d’ells li és
exigible l’obligació en la seva totalitat, i el que la compleixi, la compleix per a
tots i a tots allibera.
Quan diem que l’empresa principal respon solidàriament amb els contractistes
i subcontractistes de les possibles infraccions, volem dir que la responsabilitat
per aquesta infracció se li exigeix amb la mateixa mesura i extensió que a
l’empresa infractora i que, per tant, la sanció econòmica que es pugui imposar
se li pot reclamar íntegrament.
Per què se li exigeix responsabilitat solidària si no és l’empresa infractora?
És veritat que el dret sancionador exigeix com a principi que les sancions
s’imposin a aquells que en són culpables, ja sigui de manera intencional o per
negligència o imprudència. Però hi ha casos en què la mateixa llei situa
determinats subjectes com a garants de la conducta d’un altre, de tal manera
que és una obligació seva assegurar que aquest altre no cometrà determinada
conducta infractora. Se’ls transforma, així, en vigilants, i se’ls atribueix el que
s’anomena responsabilitat “in vigilando”.
Això és el que passa amb les empreses principals vers les obligacions de
contractistes i subcontractistes en matèria de prevenció de riscos: l’article 24.3
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de la LPRL diu que “les empreses que contractin o subcontractin amb d’altres
la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquelles i
que es desenvolupin en els seus centres de treball hauran de vigilar el
compliment per part dels esmentats contractistes i subcontractistes de la
normativa de prevenció de riscos laborals”.
Com a conseqüència d’aquesta obligació de vigilància, se li exigeix també la
seva responsabilitat solidària.

Què s’entén per pròpia activitat?
El concepte de pròpia activitat ha estat objecte de discussió doctrinal i
jurisprudencial, i se’n perfilen dues possibles definicions:
a. La que considera pròpia activitat totes les activitats necessàries per al
desenvolupament de l’activitat de l’empresa principal. Així, activitats
com la neteja, el manteniment, la seguretat, etc. resulten
indispensables per a l’empresa principal (tot i que poden ser, i sovint
són, ben diferenciades de l’activitat nuclear d’aquella), de tal manera
que si les activitats no fossin subcontractades, les hauria d’assumir
necessàriament ella mateixa.
b. La que considera com a “pròpia activitat” únicament i exclusivament les
activitats inherents al cicle productiu principal de l’empresa, de manera
que sense aquestes activitats l’empresa principal no pot fer la seva
producció.

Com es pot observar, la primera és una interpretació àmplia del concepte, que
permet incloure-hi un ventall relativament ampli d’activitats, mentre la segona
és una interpretació estricta i restrictiva que limita molt més l’aplicació de la
responsabilitat.
El Tribunal Suprem, en la sentència de 24 de novembre de 1998, dictada per
unificar doctrina, es pronuncia amb claredat per la interpretació restrictiva. Tot
i així, en sentències posteriors dels tribunals superiors de justícia de les
comunitats autònomes, s’han mantingut tesis més àmplies (particularment pel
que fa a l’activitat de neteja).
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Què s’entén per centre de treball de l’empresa principal?
L’ ET incorpora, en l’article 1.5, una definició específica de centre de treball, que
considera com a tal “la unitat productiva amb organització específica, que sigui
donada d’alta, d’aquesta manera, davant l’autoritat laboral”. Tot i així, aquest
no és el concepte al qual es fa referència en l’article 24 de la LPRL i al 42
de la LISOS. Si ho fos, restringiria l’aplicació de la responsabilitat de manera
extraordinària, i no és aquesta la voluntat del legislador.
Com hem dit més amunt, la responsabilitat solidària es basa en una obligació
de l’empresa principal de vigilar les condicions de treball de les empreses
contractistes o subcontractistes. Això vol dir que, per exigir aquesta
responsabilitat, és necessari que l’esmentada vigilància sigui possible. I per tal
que sigui possible, és necessari que l’empresa principal tingui el control sobre
el “medi” en què es desenvolupa la prestació laboral.
És a dir, que hem d’entendre per “centre de treball de l’empresa principal”, en
aquest context, tots aquells llocs de treball que estan, d’alguna manera, sota
el control de l’empresa principal, de forma que aquesta ostenta un poder
decisori material sobre les condicions en què es desenvolupa la prestació i pot
intervenir en qualsevol moment per modificar-la.

S’aplica aquesta responsabilitat a tota la cadena de subcontractació, si té
més d’un esglaó o nivell?
Es pot donar el cas que l’empresa contractista n’hagi subcontractat una altra,
i que la subcontractista ho hagi tornat a fer, de manera que no estem davant
del cas d’una empresa principal i una sola empresa contractada, sinó de tota
una cadena d’empreses que s’han anat contractant les unes a les altres. En
aquests casos, el més lògic és pensar que la responsabilitat solidària cobreix
tota la cadena, sempre i quan es donin els requisits que hem assenyalat: que
l’activitat contractada o subcontractada correspongui a la “pròpia activitat” de
la principal; que l’activitat dels treballadors es desenvolupi al centre de treball
de l’empresa principal; i que la infracció es produeixi al centre de treball de
l’empresa principal.

A quines infraccions s’aplica la responsabilitat solidària?
La LISOS és molt clara en aquest punt: s’aplica a totes les infraccions que
suposin incompliments a la Llei de prevenció de riscos laborals. Com aquesta
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llei és el nucli bàsic de les obligacions en matèria de prevenció, i totes les
obligacions en aquest àmbit es recondueixen, d’una o altra manera, al seu
articulat, tots els incompliments a la normativa de prevenció de riscos ho són
també a la Llei de prevenció. Per tant, la responsabilitat solidària, sempre sota
les condicions que hem exposat, s’aplica a totes les infraccions de seguretat i
salut laboral incloses a la LISOS, en els articles 11, 12 i 13.

S’aplica també al recàrrec de prestacions?
El recàrrec de prestacions es recull a la legislació de la Seguretat Social,
concretament en l’article 123 de la Llei general de la Seguretat Social (Reial
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny). Aquest article permet recarregar totes
les prestacions de seguretat social derivades d’un accident de treball o malaltia
professional quan la lesió es produeixi a conseqüència d’una infracció
empresarial en matèria de seguretat i salut laboral. La quantia del recàrrec pot
anar, segons la gravetat de la falta, d’un 30% a un 50%. La naturalesa jurídica
del recàrrec és mixta: d’una banda és una sanció a l’empresari, ja que el
recàrrec no pot ser objecte d’assegurança; però es tracta també d’una
indemnització, ja que el seu import es paga al beneficiari de la prestació
recarregada.
L’article 123 de la LGSS diu que el pagament del recàrrec recau “directament
sobre l’empresari infractor”, expressió que ha plantejat dubtes sobre la
possibilitat d’apreciar la responsabilitat solidària de l’empresa principal.
Actualment, però, resulta acceptada aquesta possibilitat, perquè es considera
que existeix també un vincle de causalitat entre el deure de garantia de
l’empresa principal i el dany a la salut que origina la prestació recarregada. En
conseqüència, s’entén que també en aquesta matèria s’aplica la responsabilitat
solidària.
Pot haver-hi casos de responsabilitat solidària en matèria de prevenció
sense necessitat de que es compleixi el requisit de “pròpia activitat”?
Existeix una línea jurisprudencial que així ho defensa, amb sòlids arguments.
Bàsicament, aquesta línea es fonamenta en l’argument que l’element decisiu
per determinar la responsabilitat empresarial no és tant si es tracta o no de
pròpia activitat, sinó l’àmbit de control de l’empresa principal sobre els factors
que poden desencadenar un accident. La sentència del Tribunal Suprem de 5
de maig de 1999 (RJ 1999\4705) ho expressa així: “Es, por tanto, el hecho de
la producción del accidente dentro de la esfera de la responsabilidad del
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empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que determina en
caso de incumplimiento la extensión a aquél de la responsabilidad en la
reparación del daño causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación
de la garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva
de la obligación de seguridad del empresario para todos los que prestan
servicios en un conjunto productivo que se encuentra bajo su control”. Es
podria dir que qui crea el risc, n’ha de respondre.
Estaríem, en aquests casos, davant d’una nova justificació de la responsabilitat
solidària, que ja no és el deure de vigilància, sinó la concurrència de diversos
responsables del compliment d’una obligació legal, en la línea prevista en
l’article 130.3 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú (Llei
30/1992, de 26 de novembre).
Hi ha alguna responsabilitat directa de l’empresa principal?
L’empresa principal respon directament de totes les infraccions que se li puguin
imputar, directament i personalment, per incompliment de obligacions que li
siguin directament exigibles.
Com que normalment (però no necessariament), l’empresa principal es també
la titular del centre de treball, aquesta condició li imposa una sèrie
d’obligacions, regulades en l’article 24 de la LPRL, i desenvolupades al RD
171/2004, de 30 de gener. Aquestes obligacions són, resumidament, dues:
-

Obligació d’informació sobre els riscos propis del centre de treball a la
resta d’empreses concurrents al centre de treball.

-

Si l’empresa titular té treballadors al centre de treball, té l’obligació
d’impartir-los instruccions per a la prevenció de riscos.
En aquest segon cas, són aplicables també, a l’empresa titular del
centre, les obligacions de cooperació amb altres empreses que també
tinguin treballadors al centre, a través de la informació recíproca sobre
els riscos derivats de les activitats desenvolupades, els accidents que
es produeixin com a conseqüència de les activitats concurrents i les
situacions d’emergència que puguin afectar els treballadors presents al
centre de treball. Així mateix hauran d’establir els mitjans de
coordinació adients d’acord amb el Reial decret esmentat.

La LISOS , en l’article 12.13, tipifica com a infracció greu la dels empresaris que
no adopten les mesures de cooperació i coordinació obligatòries; i en l’article
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13.14, la de l’empresari titular del centre que no adopta les mesures
necessàries perquè els empresaris que desenvolupin activitats al centre de
treball rebin la informació i les instruccions adients sobre els riscos existents i
les mesures de protecció, prevenció i emergència.

B. En matèria de Seguretat Social
En aquest camp de l’ordre social, cal distingir diferents tipus de responsabilitats
en funció de les diferents obligacions a les quals es poden referir: l’obligació de
cotitzar, l’obligació de pagar les prestacions, i l’obligació de complir les normes
generals i particulars del sistema de seguretat social. Cadascun d’aquest tipus
mereix una consideració separada.

 Responsabilitat en ordre a les cotitzacions
1. Responsabilitat en contractacions corresponents a la pròpia
activitat
L’Estatut dels treballadors, al seu article 42, estableix que “els empresaris
que contractin o subcontractin amb d’altres la realització d’obres o serveis
corresponents a la seva pròpia activitat hauran de comprovar que els
esmentats contractistes estan al corrent de pagament de les quotes de la
Seguretat Social. A aquest efecte, demanaran per escrit, amb la
identificació de l’empresa afectada, la certificació negativa per descoberts
a la Tresoreria General de la Seguretat Social, que l’haurà de lliurar
inexcusablement en el termini de trenta dies improrrogables i en els terminis
que reglamentàriament s’estableixin”. La jurisprudència ha aclarit el sentit
d’aquest incís del precepte. Com a exemple, podem esmentar la sentència
del Tribunal Superior de Justícia d’ Extremadura 385/2005, que diu: “en
definitiva, resulta claro que la virtualidad exoneradora de la certificación
negativa por descubierto en la entidad gestora o del transcurso del plazo de
treinta días, que establece el apartado 1 del artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores, se refiere a la responsabilidad por las cantidades que
pudieran adeudarse a la Seguridad Social con anterioridad a la
adjudicación de la subcontrata, únicas de las que se podía certificar, no
a la responsabilidad exigible precisamente por cotizaciones no satisfechas
a la Seguridad Social por el subcontratista como consecuencia de las obras
subcontratadas, a las que se refiere el apartado 2 del mismo precepto del
Estatuto”. Aquest paràgraf copia literalment el de la Sentència del Tribunal
Suprem de 28 de octubre de 1996 (RJ 1996/7714).
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Com en el cas ja estudiat de la normativa de prevenció de riscos, es
requereix que la contracta ho sigui “de la pròpia activitat”, aquest
concepte s’entén tal com hem exposat més amunt.
L’empresa principal, doncs, té l’obligació de vigilar que l’empresa
contractada cotitza a la Seguretat Social i està al corrent de pagament.
Per efectuar aquesta vigilància, ha de demanar-ne la certificació. Si la
certificació no se li lliura en un termini de trenta dies, l’empresari queda
exonerat de responsabilitat.
Quina responsabilitat?
El mateix article 42 de l’ ET la detalla: l’empresa principal respon
solidàriament amb la contractista, durant l’any següent a l’acabament de
l’obra o servei, dels deutes a la Seguretat Social corresponents al període
de vigència de la contracta. L’excepció és la del o la cap de família que
contracta exclusivament la construcció o reparació de la seva vivenda o la
del propietari d’obra o indústria que no hagi contractat la realització de
l’obra per raó d’una activitat empresarial.

2. Responsabilitat general
Amb independència de la responsabilitat regulada en l’article 42 de l’ ET, la
Llei general de la Seguretat Social estableix una responsabilitat general en
l’article 104 (per remissió al 127) quan una obra o indústria està
contractada. Es tracta d’una responsabilitat subsidiària del “propietari”
de l’obra o indústria, amb independència que es tracti de la pròpia activitat.
La responsabilitat subsidiària és la que s’aplica només quan la persona
obligada no compleix. Segons l’article 127 de la LGSS, aquesta
responsabilitat s’aplica només quan el contractista és declarat insolvent.
Té com a excepció les reparacions que l’amo de la casa pot contractar
respecte a la seva vivenda.

 Responsabilitat en ordre a les prestacions
La Llei general de la Seguretat Social preveu en l’article 126 que en cas que
l’empresari incompleixi les obligacions en matèria d’afiliació, alta, baixa i
cotització, se li exigirà la corresponent responsabilitat en el pagament de les
prestacions. L’article 127, per la seva banda, estableix que quan es produeixi
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una declaració de responsabilitat d’aquest tipus, si la corresponent obra o
indústria està contractada, el seu propietari respondrà de les obligacions de
l’empresari si aquest fos declarat insolvent.
Es tracta, per tant, d’una responsabilitat subsidiària, que opera només quan es
produeix la declaració d’insolvència de l’empresari obligat.
La sentència del Tribunal Suprem de 23 de setembre del 2008 (RJ 2008\5551)
entén, però, que l’article 127 de la LGSS regula dos tipus de responsabilitats:
una responsabilitat solidària, quan la contracta o subcontracta és de la pròpia
activitat; i una responsabilitat subsidiària si no és així. El Tribunal considera que
l’article 127 fa una excepció expressa de la responsabilitat regulada en l’article
42 de l’Estatut dels treballadors que, en la seva interpretació, inclou també la
responsabilitat per prestacions.

 Responsabilitat en les obligacions i les infraccions
En aquesta matèria, no existeix una norma general, com la relativa a les
infraccions de seguretat i salut laboral. No existeix, per tant, una responsabilitat
general de les empreses principals respecte de les obligacions en matèria de
seguretat social de les contractistes, més enllà de les responsabilitats ja
estudiades en matèria de cotització i prestacions.
Hi ha, però, un supòsit específic de responsabilitat solidària per als casos de
contractes i subcontractes, regulat en l’article 23.2 de la LISOS i referit al tipus
recollit al apartat 1.a) del mateix article: donar ocupació com a treballadors a
beneficiaris o sol·licitants de pensions o d’altres prestacions periòdiques de la
Seguretat Social, el gaudi de les quals sigui incompatible amb el treball per
compte aliè, quan no se’ls hagi donat d’alta a la Seguretat Social amb caràcter
previ al inici de l’activitat. Cal recordar que no totes les pensions i prestacions
de la Seguretat Social són incompatibles amb el treball per compte d’altri. Sí
que ho són, per exemple, la jubilació total i l’atur.
Aquest supòsit exigeix també el requisit de “pròpia activitat”, i s’estén a tot el
període de vigència de la contracta.
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C. En matèria de treball de treballadors estrangers sense autorització
L’últim supòsit de responsabilitat de l’empresa principal respecte a les
infraccions de les contractes i subcontractes, s’inclou a la Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener del 2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social. Aquesta llei ha sigut objecte de diverses reformes,
l’última de les quals, molt intensa, ha estat la realitzada per la Llei orgànica
2/2009, d’11 de desembre del 2009.
Un dels elements reformats, precisament, ha sigut la inclusió d’una
responsabilitat específica en el cas que l’empresa sancionada sigui
subcontractista d’una altra. Aquesta responsabilitat, tal com es regula en
l’article 55 de la llei, té les notes característiques següents:
•

Es refereix exclusivament a dues infraccions:
-

La infracció lleu que consisteix en la contractació de treballadors que
tenen autorització per treballar però per fer-ho en l’ocupació o en un
àmbit geogràfic diferent.

-

La infracció molt greu que consisteix en la contractació de treballadors
estrangers sense haver obtingut prèviament la corresponent
autorització de residència i treball.

•

S’aplica a la contractista principal i a tots els subcontractistes
intermedis. S’inclou aquesta precisió expressament, per la qual cosa no es
planteja cap dubte sobre la responsabilitat de tota la cadena de
subcontractació.

•

Requereix que tant el contractista principal com els intermedis coneguin
que el sancionat empra treballadors estrangers sense autorització. Aquest
requisit distorsiona, tal com està recollit, la responsabilitat “in vigilando” de
l’empresa principal. És obvi que s’apliqui també, en el cas de la
responsabilitat d’aquestes empreses, l’exigència elemental en tot el dret
sancionador que existeixi culpabilitat del subjecte sancionat, però en
aquests casos aquesta culpabilitat (sigui intencionalitat, sigui negligència)
ha d’anar referida a la conducta que se li exigeix, que en aquests casos és
la responsabilitat de vigilar la conducta de l’altre. Entenem, per tant, que
l’empresa només podrà al·legar desconeixement quan no hagi negligit les
seves obligacions de vigilància, no quan no hagi adoptat cap mesura de
control sobre el personal que presta serveis en el seu centre de treball.
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•

La responsabilitat és solidària, i s’estén tant a les sancions econòmiques
com a totes las responsabilitats que es puguin derivar dels fets sancionats.

•

Els contractistes intermedis no es podran considerar responsables si han
observat la diligència deguda definida en el compliment de les seves
obligacions contractuals.

D. El sistema de responsabilitat a l’àmbit de les empreses de treball
temporal
Les empreses de treball temporal (ETT) constitueixen un supòsit especial
d’empreses de serveis, ja que la seva prestació no ve donada per la realització
d’una obra específica i delimitada, sinó que la seva activitat és la de facilitar mà
d’obra amb caràcter temporal a d’altres empreses.
Aquesta és una activitat llargament prohibida al nostre dret laboral. La idea que
una empresa es limités a cedir personal, sense realitzar una activitat material
com a empresa, resultava contrària als principis del dret del treball espanyol,
que condemnava la figura del “prestamista”, aquell que es lucrava, sense cap
activitat empresarial, traficant amb la mà d’obra.
La prohibició absoluta va estar vigent fins al 1994. Aquell any, però, es van
legalitzar les empreses de treball temporal i, per tant, l’activitat de cessió de mà
d’obra sempre que es realitzés únicament i exclusivament a través d’aquest
tipus d’empreses (sotmeses a un règim especial d’autorització i funcionament).
Les empreses de treball temporal introdueixen dintre del nostre dret una figura
que es estranya al règim normal de la relació laboral. La relació laboral, d’acord
amb l’article 1 de l’Estatut del treballadors, s’estableix entre un treballador que
voluntàriament presta serveis per compte aliè i dintre de l’àmbit de direcció i
organització d’un empresari i, aquest darrer, que li retribueix els serveis
prestats. En el cas de les empreses de treball temporal, el treballador presta
voluntàriament serveis per compte aliè, però no dintre de l’àmbit de direcció i
organització d’aquell que li retribueix el servei, l’ ETT, sinó d’una altra empresa,
anomenada empresa usuària.
Entre el treballador i l’ ETT es constitueix una relació laboral real, tot i que
allunyada de l’esquema habitual.
Entre l’ ETT i l’empresa usuària hi ha una relació mercantil, canalitzada a través
d’un contracte anomenat “contracte de posada a disposició”.

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 128

Contractes i Subcontractes

128

Entre el treballador i l’empresa usuària no hi ha cap relació laboral. El
treballador s’anomena, en relació amb aquesta empresa, “treballador en
missió”, i d’aquesta condició se’n deriven una sèrie d’obligacions particulars
per a totes dues parts.
La més important d’aquestes conseqüències és el desplaçament de les
facultats de direcció i control a l’empresa usuària i, per tant, també de la
responsabilitat sobre les condicions materials de treball. En particular, i pel que
interessa a l’apartat de les responsabilitats administratives, l’empresa usuària
és responsable de la protecció de la seguretat i la higiene del treballador
i, eventualment, del recàrrec de prestacions que es pugui imposar en cas
d’accident de treball o malaltia professional.
Això vol dir que les infraccions en matèria de seguretat i salut que es puguin
produir respecte al treballador cedit, són responsabilitat de l’empresa usuària.
Hi ha cap excepció a aquesta regla?
Sí. Hi ha dos aspectes relacionats amb la seguretat i la salut que són
responsabilitat directa de l’empresa de treball temporal:
•

•

La informació sobre els riscos als quals el treballador es veurà exposat, i en
particular sobre la necessitat de qualificacions o aptituds professionals
determinades, l’exigència de controls mèdics especials o l’existència de
riscos específics al lloc de treball, així com sobre les mesures de protecció
i prevenció.
La vigilància periòdica de l’estat de salut.

Tret d’aquests casos específics, la resta de les obligacions són de l’empresa
usuària.

Com s’aplica la Llei d’infraccions i sancions (LISOS) en l’àmbit de les ETT?
L’aplicació de la LISOS haurà de tenir en compte l’especialitat que hem
comentat: al desplaçar-se les obligacions, es desplaça també la
responsabilitat, per la qual cosa si es tracta d’imposar una sanció per falta de
mesures de seguretat en el centre de treball on un treballador d’ETT ha sofert
un accident, la sanció s’imposarà a l’empresa usuària, que era qui havia de
garantir el dret de seguretat de l’accidentat. Al marge d’aquest desplaçament,
l’aplicació de la normativa general no presenta més peculiaritats.
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Ara bé, les empreses de treball temporal tenen una normativa especial que
estableix quan i com es poden utilitzar i les diferents obligacions (en matèria
formativa, salarial, de contractació o d’establir garanties financeres) que tenen
aquestes empreses i les usuàries. És per això que dintre de la LISOS hi ha tota
una sèrie de tipus específics per a aquest gènere d’empreses.
Els tipus específics per a les empreses de treball temporal es recullen en
l’article 18 i els de les empreses usuàries, al 19. Això vol dir que cadascuna de
les empreses té la seva pròpia responsabilitat diferenciada, tot i que en
ocasions sembli que estem davant d’una única infracció. Per exemple, el fet de
“formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de trabajos u
ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo
determinados legal o convencionalmente”, és una infracció tipificada en l’article
18.3.b), relatiu a les infraccions molt greus de les empreses de treball temporal,
però també una infracció tipificada en l’article 19.3, relatiu a les infraccions de
les empreses usuàries. És a dir, el mateix fet (realitzar un determinat tipus de
contracte de posada a disposició prohibit per la llei) constitueix dues
infraccions: la de l’ ETT i la de l’empresa usuària.

E. La cessió il·legal
Com hem dit anteriorment, l’única cessió temporal de treballadors admesa per
la llei és la que s’efectua a través d’empreses de treball temporal. Qualsevol
altre conducta d’aquest tipus es considera una cessió il·legal.
Quan s’entén, legalment, que hi ha cessió il·legal?
La norma de l’Estatut dels treballadors facilita una sèrie de criteris per tal de
poder determinar l’existència de cessió il·legal.
Com ja s’ha dit en l’apartat 1B sobre límits legals, s’entén que hi ha cessió
il·legal quan es produeix alguna de les següents circumstàncies:
•

•
•

Que l’objecte dels contractes de serveis entre les empreses es limiti a la
mera posada a disposició dels treballadors de l’empresa cedent a la
cessionària.
Que l’empresa cedent no tingui una activitat o una organització estable i
pròpia.
Que l’empresa cedent no compti amb els mitjans necessaris per el
desenvolupament de l’activitat.
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Si l’empresa auxiliar no controla, no dirigeix, en definitiva, no exerceix les
funcions inherents a la seva condició d’empresari.

Quina és la conseqüència administrativa d’una cessió il·legal?
En aquests casos, amb independència de les responsabilitats que ambdues
empreses puguin tenir vers els treballadors que han estat objecte de cessió,
existeix també una responsabilitat administrativa, l’apreciació de la qual suposa
l’aplicació del tipus infractor previst en l’article 8.2 de la LISOS, com a infracció
molt greu: “La cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la
legislación vigente”.
Aquest tipus s’aplica tant a l’empresa cedent com a la cessionària, però
cadascuna amb la seva pròpia responsabilitat independent. És a dir, que
davant d’un supòsit únic de cessió, hi ha dues infraccions diferents: la de
l’empresa cedent i la de l’empresa cessionària, tot i que a totes dues se’ls
apliqui el mateix tipus infractor.

F.

Les responsabilitats administratives en l’àmbit de les contractes i
subcontractes de construcció

Dins l’àmbit de la construcció, la regulació de les relacions entre empreses
contractistes i subcontractistes es regeix per una normativa especial, la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la
construcció. Els aspectes materials d’aquesta llei es tracten a l’apartat 1 (lletra
G, Consideracions Específiques per a determinats sectors), però aquí cal fer
esment de l’apartat dedicat a les noves infraccions que la llei incorpora a la
LISOS, per tal d’actualitzar-la i adaptar-la a les noves obligacions sorgides de
la llei.
Les infraccions regulades ho són de dos tipus: en matèria de relacions laborals
i en matèria de seguretat i salut laboral.
•

En matèria de relacions laborals. La llei introdueix un únic tipus nou, com
a infracció molt greu (article 8.16 de la LISOS): “El incumplimiento de la
normativa sobre limitación de la proporción mínima de trabajadores
contratados con carácter indefinido contenida en la Ley reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y en su reglamento de
aplicación.”
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En matèria de seguretat i salut laboral. La regulació és aquí més àmplia,
no només pel nombre de tipus afegits, sinó perquè afecta una pluralitat de
possibles subjectes responsables: el contractista, el subcontractista i el
promotor, cadascun segons el tipus infractor de què es tracti:
Infraccions lleus:
11.6. (LISOS). “No disponer, el contratista, en la obra de construcción, del
Libro de subcontratación exigido por el artículo 8 de la Ley reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción”.
11.7. (LISOS). “No disponer, el contratista o subcontratista, de la
documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza
y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales
vigentes”.
Infraccions greus:
Del subcontractista (12.27 de la LISOS):
a. El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o
reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria
en prevención de riesgos laborales y que dispone de una organización
preventiva adecuada y de la inscripción en el registro correspondiente,
o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los
subcontratistas con los que contrate, salvo que proceda su calificación
como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente.
b. No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al
día el Libro de subcontratación exigido en la Ley reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.
c. Subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores
autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos
legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la dirección
facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su subcontrato
otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto
anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias previstas en
la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, salvo que proceda su
calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el mismo
artículo siguiente.”

GUIA ITTS CAT-10

18/5/11

16:38

Página 132

Contractes i Subcontractes

132

Del contractista (12.28 LISOS):
a. No llevar en orden y al día el Libro de subcontratación exigido o no
hacerlo en los términos establecidos reglamentariamente.
b. Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan
empresas subcontratistas o trabajadores autónomos superando los
niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la
expresa aprobación de la dirección facultativa y sin que concurran las
circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo
siguiente, salvo que se califique como infracción muy grave.
c. El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal
o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación
necesaria en prevención de riesgos laborales y que dispone de una
organización preventiva adecuada y la inscripción en el registro
correspondiente o del deber de los subcontratistas con los que contrate
de verificar dicha acreditación y registro salvo que proceda su
calificación como infracción muy grave.
d. La vulneración de los derechos de información de los representantes de
los trabajadores sobre las contrataciones y subcontrataciones que se
realicen en la obra y de acceso al Libro de subcontratación, en los
términos establecidos en la Ley reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción.”
Del promotor (artículo 12.29 de la LISOS):
“permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación
de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando
manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma prevista
en dicha Ley, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave”.

Infraccions molt greus (article 13 de la LISOS):
Del subcontractista (article 13.15 de la LISOS):
a. El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal
o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación
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necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una
organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro
correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro
por los subcontratistas con los que contrate, cuando se trate de trabajos
con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los
mismos para las obras de construcción.
b. Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores
autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos
legalmente, sin que disponga de la expresa aprobación de la dirección
facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su subcontrato
otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto
anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias previstas en
la letra c) de este apartado, cuando se trate de trabajos con riesgos
especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para
las obras de construcción.
c. El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su
subcontratista comitente, que dé lugar al ejercicio de actividades de
construcción incumpliendo el régimen de la subcontratación o los
requisitos legalmente establecidos”.

Del contratista (artículo 13.16 LISOS):
a. Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan
subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de
subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la
expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las
circunstancias previstas en la letra c) del apartado anterior, cuando se
trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación
reglamentaria de los mismos para las obras de construcción.
b. El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal
o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación
necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una
organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro
correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro
por los subcontratistas con los que contrate, cuando se trate de trabajos
con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los
mismos para las obras de construcción.”
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Del promotor (artículo 13.17 de la LISOS):
“Permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación
de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando
manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma
previstas en dicha ley, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales
conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de
construcción.”

G. L’ incompliment del deure d’informació
Per acabar aquest apartat dedicat a les responsabilitats administratives en el
supòsits de contractes i subcontractes, cal fer esment a dos tipus incorporats
a la LISOS que es refereixen als drets d’informació dels treballadors.
El primer és en l’article 7.11 de la LISOS que tipifica com a infracció greu en
matèria de relacions laborals “l’ incompliment del deure d’informació als
treballadors en els supòsits de contractes a què es refereix l’article 42.3 de
l’Estatut dels treballadors” i “incompliment del deure d’informació als
treballadors afectats per una successió d’empresa establert en l’article 44.7”.
L’article 42.3 de l’ ET estableix el dret dels treballadors del contractista o
subcontractista a ser informats, per escrit i per l’empresari de la identitat de
l’empresa principal per a la qual estan prestant serveis en cada moment, a l’
inici de la respectiva prestació de serveis. També s’haurà d’informar d’aquesta
identitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
L’article 44.7. de l’ ET regula que, en cas de no haver-hi representants dels
treballadors, les dues empreses han d’informar directament els treballadors
afectats per la successió empresarial.
El segon tipus s’inclou en l’article 7.12 de la LISOS que sanciona el fet de “no
disposar, l’empresa principal, del llibre de registre de les empreses contractistes
i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de
treball al qual es refereix l’article 42.4 de l’Estatut dels treballadors, quan això
comporti l’absència d’informació als representants dels treballadors”.
En l’article 42.4 de l’ ET s’hi estableix el contingut de la informació que
l’empresa que contracta obres o serveis amb un altra ha de facilitar als
representants dels treballadors. Quan l’empresa principal i les contractistes o
subcontractistes comparteixen centre de treball de forma continuada, aquesta
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informació haurà de constar en un llibre registre que estarà a disposició dels
representants dels treballadors.
Cal ressaltar que en aquest tipus el que es protegeix és, precisament, el dret
d’informació dels representants, no l’absència del llibre com a element formal
(que es podrà sancionar com una infracció formal). En aquest sentit constitueix
una mena de tipus especial respecte al tipus general que tipifica com a
infracció greu la falta d’informació dels representants en els termes legalment
o convencionalment establerts, recollida en l’article 7.7. de la LISOS.
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II. CRITERIS PER A L’ACTUACIÓ SINDICAL

Com ja s’ha dit a la presentació, el volum de la subcontractació en tot tipus
d’empreses, inclosa l’Administració pública, ha anat conquerint espais
importants al si de l’empresa, i això afecta les condicions de treball dels
treballadors i treballadores subcontractats i, a mig termini, també les
condicions dels treballadors I treballadores de l’empresa principal, així com la
fragmentació de les plantilles i la seva cohesió. És bàsic que la representació
sindical a l’empresa tingui una visió de conjunt de les seves “competències”,
del conjunt del procés productiu, del conjunt de llocs de treball, generats per
aquest procés productiu, que conviuen en un mateix centre de treball, sovint en
condicions laborals molt diferents.
És, per tant, una necessitat imperiosa que, a l’empresa, el seguiment i el control
de la contractació i subcontractació d’obres i serveis, s’incorpori a l’activitat
sindical quotidiana de les nostres seccions sindicals (algunes ja ho fan) i dels
nostres delegats i delegades. Aquesta intervenció ha de tenir com a objectius
clars, com a mínim, els següents:
•

El compliment de la llei, en tots els seus aspectes.

•

Millorar les condicions laborals que afecten els treballadors de l’empresa o
les empreses auxiliars, en l’horitzó d’igualar les condicions de treball amb
les de l’empresa principal.

•

Exercir tots els drets d’informació i participació que la llei atorga a la
representació sindical i assolir-ne de nous respecte a la participació prèvia
en la decisió de subcontractar alguna activitat.

•

En cas que hi hagi representació sindical a les dues empreses, hem
d’avançar en la coordinació, en termes globals, de les dues
representacions, establint mecanismes formals per fer-ho (hi ha
experiències molt interessants).

•

Consolidar, en la negociació col·lectiva sectorial i d’empresa, les millores i
els avenços que hàgim sigut capaços d’assolir al marc de l’empresa.
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Com ho hem de fer, en termes generals?

 El seguiment i l’anàlisi de la informació
La informació que l’empresa està obligada a donar-nos ens ha de permetre
conèixer en quines condicions es desenvolupen les tasques contractades
o subcontractades en el nostre centre de treball, per actuar com sigui
adient en cas d’incompliment, perquè recordem que la representació
sindical té la facultat per vetllar pel compliment de la llei a l’empresa.
En aquest sentit és important que exercim el dret de consultar el llibre de
registre de la subcontractació, que l’empresa ha de tenir a la nostra
disposició, i on han de constar totes les dades de la contracta (empresa,
objecte de la contracta –tasques específiques i riscos laborals–, durada,
nombre de treballadors,etc.).
En concret ens hem centrar en:
•
•

•

•
•

•

•

Conèixer el nombre de treballadors subjectes a la contracta o
subcontracta i les condicions en què es desenvolupa.
Assegurar-nos de la inexistència de cessió il·legal de treballadors. Hem
de prestar especial atenció a les empreses de serveis integrals, per l’alt
risc en cessió il·legal de treballadors que aquestes empreses tenen.
En cas que hi hagi treballadors autònoms, assegurar-nos que els
treballadors autònoms desenvolupen la seva activitat tal com la llei
preveu.
Conèixer la situació econòmica de les empreses implicades (principal i
auxiliars).
Assegurar-nos que la coordinació de mesures preventives es faci tal
com preveu la Llei de prevenció de riscos laborals i l’ ET. Més endavant
desenvoluparem els aspectes sindicals de la salut laboral.
Pel que fa a la utilització del contracte de treball d’obra o servei
determinat cal controlar la durada màxima (establerta per llei o per
conveni) per assolir que en cas que se superin els terminis esmentats,
els treballadors afectats tinguin la condició de fix de plantilla.
Així mateix, hem de controlar l’encadenament dels contractes
temporals. En cas que el treballador hagi tingut dos o més contractes
temporals successius
–amb les especificitats que marca la Llei, ja
explicades al marc legal, entre les quals superar 24 mesos en el període
de 30 mesos– perquè assoleixin la condició de fix de plantilla. A
aquest efecte es computa també el canvi de contracta que comporta el
canvi d’empresa (subrogació empresarial).
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 Contacte estret amb els treballadors subcontractats i coordinació
de les representacions sindicals.
Hi ha un risc real de descohesió dels treballadors que treballen en un
mateix centre de treball, ateses les diferents condicions laborals en què
desenvolupen la seva feina (fixades, aquestes, per diferents convenis
d’aplicació).
Per tant és una necessitat que el sindicat superi aquesta potencial divisió,
més encara si els treballadors subcontractats no tenen representació
sindical, atès que la seva representació sindical ha d’ésser la de l’empresa
principal, que ha de tenir com a mínim dos objectius (a banda dels
assenyalats més amunt):
•

Que les millores socials instaurades a l’empresa s’apliquin a tots els
treballadors i treballadores, inclosos els de les empreses
subcontractades.

•

Facilitar la participació d’aquests treballadors en la “vida sindical” de
l’empresa, crear mecanismes estables de participació, com per
exemple assemblees conjuntes per a tots els treballadors i
treballadores.

En cas que els treballadors subcontractats tinguin representació sindical,
és imprescindible la coordinació d’ambdues representacions, incloent-hi
els diversos delegats de prevenció, allà on sigui possible, per tal de garantir
el compliment real i efectiu de les obligacions empresarials i el seu
seguiment continuat.
Però aquesta coordinació sindical ha d’anar més enllà per unificar criteris
sindicals en la perspectiva d’anar harmonitzant les condicions de treball,
incloent-hi les salarials, per al conjunt de treballadors i treballadores de les
diferents empreses, i conquerir nous drets per als treballadors i per a les
representacions sindicals que facilitin aquesta coordinació i col·laboració.
Hi ha algunes experiències interessants, com la de les nuclears d’ Ascó Vandellòs, de constitució d’un comitè de seguretat i salut interempreses.
Situem aquest tema en l’apartat de la negociació col·lectiva.
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 Establiment de protocols d’actuació que ens permetin el compliment
i el seguiment de les obligacions empresarials.

 En cas de risc de cessió il·legal de treballadors
Com s’ha explicat a l’apartat 3 del capítol I, un dels límits legals no
traspassables per a la contracta o subcontracta és la cessió il·legal de
treballadors (penalitzada al Codi penal). Una de les característiques de la
cessió il·legal és que és “personalitzada”, és dir es comet individualment a
cada treballador, en funció de com desenvolupa la seva feina, i la
declaració judicial d’aquesta ho fa per a cada treballador en concret. Dit
d’una altra manera, s’ha de provar, per a cada treballador, amb nom i
cognom.
La infracció és tipificada de molt greu, per a l’empresa, i les conseqüències
finals, des de la perspectiva empresarial, també ho són perquè si és
declarada judicialment la cessió il·legal comporta el dret d’opció del
treballador de quedar-se a l’empresa principal. Cal tractar aquest tema
amb cautela i prevenció per evitar reaccions empresarials dràstiques en el
procés de declaració que pot ser llarg.
Per tant en cas que es tinguin indicis de possible cessió il·legal de
treballadors, és recomanable que contactem amb el sindicat per assegurarnos que efectivament hi ha risc de cessió i per establir l’estratègia sindical
adient en funció de la realitat concreta de l’empresa.
En general és recomanable, un cop estiguem segurs que hi ha indicis de
cessió il·legal de treballadors, efectuar la denúncia a la ITSS, que tindrà
efectes preventius (preservats per la garantia d’indemnitat) davant
d’eventuals reaccions empresarials, situades més amunt.
En l’apartat c) d’aquest mateix capítol (Denúncia davant la ITSS), hi hem
situat un paràgraf específic per a la denúncia en cas de cessió il·legal de
treballadors i tot el seu itinerari legal posterior a la denúncia de la ITSS .

Per finalitzar aquest apartat, volem situar que les actuacions sindicals en
matèria de subcontractació, en qualsevol dels espais d’intervenció, a més de
solucionar un conflicte concret, poden obrir la negociació amb la representació
sindical, per millorar la participació sindical en aquesta matèria. Es tracta
d’establir mecanismes estables i permanents d’intervenció sindical prèvia.
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En el cas de l’Administració pública

Com ja s’ha dit al capítol I, apartat 1 H, Tipologia d’empresa, del marc legal
(Quan l’empresa principal és una administració pública), també cada cop és
més important el volum d’ocupació generada per l’Administració pública a
partir d’obres o serveis que aquesta contracta amb tercers, i moltes vegades
aquesta ocupació és precària, pel fet que els plecs de condicions s’ajusten a la
selecció de l’oferta més barata i aquesta gairebé sempre (la més barata)
comporta precarietat en l’ocupació.
El sindicat ha d’assolir acords, tant en la concertació social en tots els àmbits,
com amb la representació sindical d’empresa, perquè als plecs de licitacions
s’hi recullin condicions, clàusules socials, d’execució del servei (d’obligat
compliment), per garantir la qualitat de l’ocupació en termes d’estabilitat de
l’ocupació: nombre de treballadors amb contracte indefinit; igualtat de
condicions en l’accés i la promoció professional (de gènere, de persones amb
discapacitat, d’origen), tant en l’accés com en la permanència en el lloc de
treball; en mesures de salut laboral, etc. en línia amb allò acordat amb la
Generalitat de Catalunya, com ja s’ha dit. A l’apartat dels annexos, hi trobareu
les clàusules tipus per incloure als plecs de licitacions, que és la nostra
proposta que forma part de l’ esmentada guia.

3.

En el cas de la construcció

Com a conseqüència de la situació de precarietat generalitzada a la
construcció, fa alguns anys la Federació de Construcció i Fusta de CCOO de
Catalunya va elaborar una estratègia sindical que va denominar Regeneració
del sector basada a afrontar i resoldre tres reptes:
• La precarietat
• L’eventualitat
• La sinistralitat
Conseqüentment, l’acció sindical es va centrar en dos eixos:
•

Lluita contra la precarietat i la subcontractació en cadena. El juliol de
1998 FECOMA va presentar al Congrés dels Diputats el text d’una iniciativa
legislativa popular que, amb el suport de 600.000 signatures va culminar,
després de moltes vicissituds, amb l’aprovació al Parlament de la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de
la construcció.
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Lluita contra la sinistralitat laboral, per a la qual comptem no només amb
la Llei de prevenció de riscos laborals, sinó amb el desenvolupament per al
sector del RD 1627/97, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció. Finalment, el IV Conveni
general del sector de la construcció completa el quadre preventiu.

Avui dia, en termes generals, l’acció sindical de la nostra federació d’indústries
de la construcció ha de centrar - se en:
•

Organitzar el seguiment i exigir el compliment, a cada empresa i a cada
centre de treball, del que disposa a la Llei reguladora de la subcontractació
en el sector de la construcció i d’allò explicat en el marc legal general per
a la resta de sectors.

•

Fer que es compleixi la Llei de prevenció i el RD 1627/97 de seguretat i de
salut en les obres de construcció i el Conveni general del sector de la
construcció, i el marc legal per a la resta de sectors.

•

Implantar la màxima representació sindical a totes les empreses i centres
de treball.

•

Aconseguir el compliment efectiu d’allò pactat en els convenis col·lectius.

•

Assolir la jubilació als 60 anys.

4.

Eines i instruments útils per a l’acció sindical

A. La negociació col·lectiva
És l’ instrument sindical primordial per situar avanços en l’harmonització de les
condicions de treball de tots els treballadors i treballadores que presten servei
en la mateixa empresa, per acotar les activitats susceptibles de subcontractar
(i per tant les que no) i per establir garanties d’estabilitat als treballadors i
treballadores subcontractats, tot i que l’experiència ens diu que hi ha d’haver
un treball sindical previ abans d’assolir situar-ho al conveni.
Com se sap, els acords assolits entre patronal i sindicats tenen valor de norma
i, per tant, el seu incompliment es pot recórrer davant la jurisdicció social, el
Tribunal Laboral de Catalunya i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
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Propostes per incloure en els convenis col·lectius
Alguns aspectes que cal introduir a la negociació col·lectiva són:
 Utilització de la contracta i subcontracta per part de l’empresa
principal
•

Establir procediments de negociació sindical a l’empresa, previs a la
decisió de subcontractar. Delimitar les activitats que poden ser objecte de
contracte o subcontracte i aquelles que no poden ser-ho, incloent-hi els
treballadors autònoms.

•

Ampliar els drets informatius de l’article 42 i 64 de l’ ET i de la Llei de
prevenció de riscos laborals.

•

Establir comissions de seguiment dels objectius fixats a la decisió de
subcontractar; sobre les condicions de treball dels treballadors afectats;
sobre el compliment de la prevenció de riscos laborals, etc.

•

Establir la subrogació dels treballadors en cas de canvi d’empresa
subcontractista o la reincorporació a l’empresa principal dels treballadors
de l’empresa auxiliar, quan l’empresa principal decideixi tornar a incorporar
aquesta activitat en el seu si.

•

En cas de concurrència de cessió il·legal de treballadors, i que aquesta hagi
estat dictaminada pel Jutjat Social de primera instància, establir el dret
d’opció a la incorporació a la plantilla d’aquests treballadors, sense
necessitat de recórrer a instàncies judicials superiors.

 Condicions de treball dels treballadors i treballadores de les empreses
auxiliars contractades i subcontractades
S’ha de tenir en compte el problema derivat de la possible declaració de
nul·litat per perjudicar terceres persones que no han participat en la negociació
del conveni col·lectiu de l’empresa principal o del conveni col·lectiu sectorial i
per establir condicions obligatòries favorables als treballadors de les empreses
auxiliars contractades i subcontractades. Els antecedents preocupants són les
sentències dictades sobre la regulació de condicions dels treballadors d’ETT en
els convenis col·lectius aplicables a les empreses usuàries.
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Poden ser objecte de regulació en el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa
principal els següents:
•

Ampliació de les matèries que s’han d’incloure com a responsabilitat
solidària de l’empresa principal (regulada en l’article 42 ET), més enllà del
salari i dels drets de la Seguretat Social.

•

Condicions exigibles per l’empresa principal a les empreses auxiliars, per
exemple sobre la necessària aplicació, com a mínim, del conveni col·lectiu
sectorial aplicable per l’activitat de l’empresa principal.
S’haurien d’introduir fórmules en el sentit de “l’empresa principal es
compromet a contractar o subcontractar exclusivament empreses que
estiguin dins de l’àmbit d’aplicació del conveni col·lectiu sectorial de
l’activitat de la principal o amb conveni col·lectiu d’empresa amb millors
condicions que el conveni col·lectiu sectorial”.
També en allò relacionat amb l’estabilitat dels treballadors i treballadores
de l’empresa subcontractista (mínim de % de treballadors fixos, com a
element d’idoneïtat professional, entre d’altres), en la línia del que establim
per als plecs de condicions dels contractes del Sector Públic.
Establir obligacions que l’empresa principal haurà d’exigir a l’empresa
auxiliar pel que fa a la qualificació i formació professional.
Aquestes condicions haurien de ser exigides per les empreses principals
especialment quan l’empresa auxiliar sigui una empresa de serveis integrals.

 Garanties sindicals per als representants dels treballadors en les
empreses principal i auxiliar
Cal anar avançant en la participació, la coordinació, la discussió i l’elaboració
conjunta dels projectes d’empresa, propostes reivindicatives, processos
negociats i acords que afecten tota la plantilla, de tota la representació legal
dels treballadors.
És important trobar mecanismes periòdics de participació en el marc de la SSE
del conjunt de la nostra representació a l’empresa, tant de l’empresa principal
com de l’empresa auxiliar. En aquest sentit és necessari avançar en l’obtenció
de crèdit horari específic per a la coordinació mensual de les dues (o més)
representacions legals dels treballadors.
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De la mateixa manera cal impulsar la participació dels treballadors autònoms.

 Les empreses de serveis integrals
Mentre l’objecte de les empreses de serveis integrals sigui exclusivament la
cessió de treballadors (permesa per a les ETT en les circumstàncies ja
explicades i prohibida per la resta d’empreses en el nostre marc legal), l’acció
sindical, inclosa la negociació col·lectiva, ha d’estar dirigida a la seva
eradicació.
En la mesura que les empreses de serveis integrals presenten un alt risc de
cessió il·legal de treballadors, cal estar molt atents a les circumstàncies que
determinen l’existència de cessió il·legal de treballadors a les quals es farà
referència en un apartat posterior.
Pel que fa a la utilització del contracte de treball d’obra o servei determinat,
cal controlar la durada màxima (establerta per llei o per conveni) per assolir que,
en cas que se superin els terminis esmentats, els treballadors afectats tinguin
la condició de fix de plantilla.
Així mateix hem de controlar l’encadenament dels contractes temporals. En
cas que el treballador hagi tingut dos o més contractes temporals successius
–amb les especificitats que marca la llei, ja explicades en el marc legal, entre
les quals superar 24 mesos en el període de 30 mesos– perquè assoleixi la
condició de fix de plantilla. A aquest efecte es computa també el canvi de
contracta que comporta canvi d’empresa (subrogació empresarial).

La negociació col·lectiva a les empreses de serveis integrals
Cal fer esment a les circumstàncies següents:
Si hi ha negociació col·lectiva en l’àmbit de l’empresa de serveis integrals
s’hauria de vincular (articular) el conveni col·lectiu d’empresa (de l’empresa de
serveis) al conveni col·lectiu sectorial corresponent a l’activitat que, en
cadascuna de les contractes i subcontractes, els treballadors realment realitzin.
Per la seva banda, els convenis col·lectius sectorials han de fer esment
expressament a l’aplicació del conveni a totes les empreses que realitzin les
activitats relacionades en l’àmbit funcional del conveni, i als seus treballadors,
malgrat la multiplicitat d’activitats que l’empresa pugui realitzar. D’aquesta
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manera es poden millorar substancialment les condicions laborals dels
treballadors i treballadores de les empreses de serveis integrals.
Tanmateix, és contraproduent donar cobertura legal de manera
“supraempresa”, és a dir, no hi pot haver un conveni sectorial per a aquestes
empreses, perquè aquests treballadors i treballadores han de tenir les mateixes
condicions laborals que els de les empreses principals –usuàries– i a la pràctica
les condicions són molt inferiors .

 Prevenció dels riscos laborals
En l’àmbit de la negociació col·lectiva, per millorar condicions de treball i salut
tenim dos instruments clars. D’una banda el conveni col·lectiu i, d’una altra, a
les empreses amb plantilles de més de 50 persones, els comitès de seguretat
i salut.
•

Garantir el compliment de les condicions de treball i salut de l’empresa
principal i de les empreses subcontractistes
A partir de la negociació col·lectiva de l’empresa principal podem establir
“regles” perquè les empreses auxiliars compleixin la normativa de
seguretat i salut. Aquest tipus de mesures afectaran les polítiques de
prevenció de l’empresa principal i de les auxiliars i poden representar un
límit “de facto” a la contractació basada en l’ externalització de riscos.
La negociació col·lectiva pot fixar el nivells d’exigència de l’empresa
principal a l`empresa subcontractista sobre l’acreditació del compliment de
la normativa de seguretat i salut. Així mateix, en la contracta entre ambdues
empreses s’hi ha d’incloure com a motiu de rescissió de contracta si no
s’acompleix el pla de coordinació en matèria de seguretat i salut.

•

Garantir la coordinació de l’activitat preventiva entre l’empresa
principal i les auxiliars
A la negociació col·lectiva podem potenciar obligació de la coordinació
preventiva concretant algunes mesures:
-

Establiment de criteris de contractació d’empreses amb pràctiques
preventives eficaces i eficients.
Dins dels plans de prevenció de les empreses contractistes han de
constar-hi els objectius i l’organització que s’ha d’adoptar, els
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mecanismes de coordinació, les activitats i els mecanismes de control
i vigilància.
Avaluació anyal de la coordinació i la prevenció. Realització d’una
memòria anyal que haurà de valorar el comitè de seguretat i salut o, si
escau, els delegats i delegades de prevenció.

L’obligació d’informació recíproca i a la representació sindical
-

Entre totes les empreses, prèvia a l’ inici de l’activitat i per escrit.
Aquesta informació ha de preveure els riscos específics de les activitats
que s’han de desenvolupar, en particular, les que estan relacionades
amb els riscos que es poden veure agreujats o modificats per la
concurrència de les activitats en un mateix centre de treball.

-

Informació amb caràcter immediat sobre els accidents de treball, i dels
incidents i emergències que puguin comportar perill per a la salut. La
investigació de l’accident s’ha de realitzar de manera conjunta.

-

Establir mecanismes adients per compartir materials i elements per als
primers auxilis en el centre de treball, adequats a la dimensió del
conjunt de la plantilla de totes les empreses.

-

Establir els recursos tècnics adients per garantir que el coordinador de
prevenció - figura que han de crear les empreses principals amb un
volum important de subcontractació organitzat en el si de l’empresa- ,
pugui fer el seguiment de les polítiques i els plans d’actuació de la
coordinació de prevenció.

Drets sindicals tant a l’empresa principal com a les auxiliars
Com ja hem vist a l’apartat del marc legal, els drets sindicals en relació amb
la subcontracta estan situats a la informació, en termes generals. Per tant
l’ampliació d’aquests drets és un dels objectius principals que ens hem de
marcar per al proper període, especialment en el marc de la negociació
col·lectiva. Alguns dels drets que hauríem d’assolir són:
-

Establir la informació que ha de rebre, amb anterioritat a la formalització
de la contracta, el comitè de seguretat i salut o, si escau, els delegats i
delegades de prevenció, tant de l’empresa principal com de les auxiliars
implicades. Com a mínim, aquesta informació ha de contenir el
següent:
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Les activitats i treballs que s’han de fer.
El nombre de treballadors i treballadores.
La durada i la distribució horària.
Els riscos avaluats i relacionats amb la seva activitat.
Les mesures preventives adequades.
La formació i informació rebuda pels treballadors i treballadores.

-

El pla de coordinació de les empreses relatiu a la prevenció de riscos
laborals ha de ser presentat i avaluat sistemàticament en el si dels
comitès de seguretat i salut o, si escau, pels delegats i delegades de
prevenció de les empreses concurrents

-

Els delegats i delegades de l’empresa principal han de ser informats
dels danys a la salut dels treballadors de les empreses subcontractades
i podran exercir els drets i funcions atorgats per la Llei de prevenció de
riscos laborals en aquelles empreses que no tinguin representació
sindical.

-

Com ja s’ha dit en altres apartats, s’ha de garantir la participació i
coordinació dels representants dels treballadors i treballadores de les
empreses concurrents. Els delegats de prevenció de l’empresa i els
representants de les empreses subcontractistes han de poder participar
en les reunions dels comitès de seguretat i salut en les quals s’hagi
previst tractar temes del seu interès i, en tot cas, per iniciativa de
qualsevol de les representacions.

B. El Tribunal Laboral de Catalunya: un espai per a l’acció sindical
Davant de conflictes relacionats amb la subcontractació, com en els altres
temes, és adient que acudim en primera instància a la mediació al Tribunal
Laboral de Catalunya (TLC), com a forma també d’introduir aquest tema en la
quotidianitat de l’actuació del tribunal i d’anar resolent per aquesta via aquests
tipus de conflictes. En cas de desacord, es poden utilitzar la resta de
mecanismes legals previstos per l’ordenament jurídic.
En el TLC es poden resoldre totes les problemàtiques i els conflictes sobre
subcontractació:
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Conflictes individuals, plurals o col·lectius
•

Conflictes entre la representació sindical i l’empresa principal; entre la
representació sindical i l’empresa auxiliar, contractista o subcontractista;
entre la representació sindical i ambdues empreses, quan necessitem
negociar i actuar sobre totes dues simultàniament.

•

Conflictes per incompliment o d’interpretació de llei o conveni col·lectiu i
acords.

•

Conflictes, en general, sobre condicions de treball, problemes de
coordinació i responsabilitat entre l’empresa central i la subcontractista.

L’acord en la mediació en el TLC té valor de conveni col·lectiu. En cas de
desacord, l’acte de mediació té valor de conciliació prèvia obligatòria, en el
procediment judicial de conflicte col·lectiu.
Si es produeix desacord en la mediació, hi ha la possibilitat d’acudir a un
procés voluntari d’arbitratge en el mateix TLC. En l’arbitratge, les parts en
conflicte han de constatar en què consisteixen els desacords i quines són les
solucions defensades en un acte d’audiència i de negociació davant l’àrbitre.

C. Actuació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social
La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) és el mecanisme del qual s’ha
dotat l’Administració per vigilar el compliment de la llei en l’àmbit laboral i està
facultada per penalitzar, en l’àmbit administratiu, els seus incompliments, com
s’ha dit al capítol I, apartat 7 (La responsabilitat Administrativa en els casos de
contractes i subcontractes). En molts casos, a la pràctica, és el pas previ
recomanat per recórrer al tribunal social.
També hem parlat en diverses ocasions del greu desbordament que pateix la
ITSS i de les repercussions que aquest fet té en l’eficàcia de la seva actuació.
El sindicat valora positivament els traspassos del personal de la ITSS a la
Generalitat de Catalunya i la creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de
Treball, i esperem que aquest fet signifiqui un millor funcionament en la tasca
que té encomanada.
Les actuacions sobre les contractes i subcontractes és sempre complexa,
sobretot per determinar o no la cessió il·legal de treballadors (s’ha de verificar
l’actuació de les empreses implicades i en molts casos en quines condicions
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es desenvolupen les tasques dels treballadors ocupats per la contracta o la
subcontracta), però un cop determinada, l’actuació de la Inspecció és molt
efectiva, perquè els criteris en aquesta matèria estan clarament fixats.
Perquè l’actuació sindical prèvia a la denúncia sigui el més eficaç possible
recomanem que abans de presentar denúncia davant la ITSS, s’analitzi amb
deteniment la documentació de la contracta i es posi en contacte amb el
sindicat, amb la finalitat de garantir el major grau d’evidència de la nostra
reclamació i, per tant, el major grau d’èxit a les nostres pretensions.
Seguidament detallem alguns elements que han de formar part de la denúncia
a la ITSS:

 En cas de cessió il·legal de treballadors
En el moment que decidim presentar denúncia a la ITSS, per possible cessió
il·legal de treballadors, com a especificitats concretes d’aquest tema, cal situar
clarament a la denúncia:
•

El nombre de treballadors afectats (després en detallarem la identitat) i
com s’origina la cessió il·legal: qui controla, dirigeix, imparteix les
ordres, la formació, els permisos, les vacances, etc., si és l’empresa
principal o és l’empresa subcontractista. En definitiva qui exerceix la
funció d’empresari.

•

Si hi ha confusió de plantilles (si sota les mateixes ordres treballen
indistintament treballadors de l’empresa principal i de l’empresa
subcontractista).

•

L’activitat que realitzen, si és o no la mateixa que la de la plantilla de
l’empresa principal.

•

Des de quan hi ha la subcontractació.

•

Les diferents condicions de treball, especialment les salarials, entre uns
treballadors i altres, perquè es vegi clarament quin és el benefici de la
subcontractació per a l’empresari.

•

Altres elements de l’organització del treball que puguin facilitar
l’actuació de la ITSS i la posterior declaració de cessió il·legal de
treballadors.
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Cal tenir present que l’actuació sindical no finalitza amb la imposició d’acta
d’infracció per cessió il·legal de treballadors per part de la ITSS. El pas
següent és personar-se, davant l’autoritat laboral (Departament de Treball
o serveis territorials), per ser considerat part interessada, en el procediment
administratiu. Un cop fet això (si no s’ha fet abans) cal contactar amb
l’advocat del Gabinet Jurídic per fer al·legacions (al procés administratiu) a
favor del manteniment de les actes per cessió il·legal de treballadors.
Si l’autoritat laboral manté les actes per cessió il·legal (totes les empreses
fan al·legacions en contra), és a dir, si considera que l’actuació de la
Inspecció ha estat correcta, plantejarà demanda d’ofici, davant del jutjat
social, perquè sigui el jutge qui declari la cessió il·legal de treballadors. Si
ens hi hem personat com a part interessada, tal com s’explica més amunt,
serem considerats (el sindicat) part també en el judici, sempre i quan el
sindicat, el comitè o els treballadors ens declarin els seus representants.
La seqüència descrita és primordial, perquè en un judici per cessió
il·legal de treballadors la part testifical (els testimonis) és una part molt
important del judici, i aquesta part, l’ha d’aportar el sindicat.

 Prevenció de riscos laborals
Òbviament en les situacions d’emergència per a riscos a la salut i seguretat que
es puguin crear, previstes a la Llei de prevenció de riscos laborals, i que puguin
requerir l’actuació immediata de la ITSS, haurem de contactar amb urgència
amb la Inspecció i amb el sindicat simultàniament.
A l’hora de demanar l’actuació de la ITSS respecte de les contractes i
subcontractes cal tenir present:

 Temes que són competència de la ITSS
La Inspecció de Treball i Seguretat Social té capacitat per resoldre
incompliments i conflictes i per tant és adient plantejar-li una denúncia en els
següents temes:
•

Drets d’informació establerts en els articles
treballadors.

42 i 64 de l’Estatut dels

•

Condicions de treball i de seguretat social establertes en la llei i en els
convenis col·lectius.
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•

Incompliment de les obligacions existents en matèria de prevenció de
riscos laborals.

•

L’existència de cessió il·legal de treballadors establerta en l’article 43 de l’ET.

 Repercussions de l’actuació de la Inspecció de Treball
El resultat de l’actuació de la ITSS, en cas de constatar incompliment de la llei,
en diversos graus, pot comportar:
•

Requeriment, al llibre de visites, instant l’empresa o empreses al
compliment del que la llei estableix per a la situació denunciada, en el
termini especificat al mateix requeriment. Hem de demanar còpia del
requeriment, sempre, per controlar el seu compliment o no. En cas
d’incompliment, passats els terminis establerts al mateix requeriment, ho
hem de fer saber a la Inspecció.

•

Informe sobre la situació denunciada i les actuacions practicades, situant
si s’observa o no incompliment de la llei i anunciant-ho en cas
d’incompliment a l’acta d’infracció. L’informe sense acta d’infracció no es
pot recórrer perquè esgota la via administrativa. Si no s’està d’acord amb
l’informe és recomanable posar-se en contacte amb el sindicat.

•

Acta d’infracció per vulneració de la normativa, el conveni o l’acord, si és
el cas. La proposta d’acta d’infracció és el primer pas perquè la Generalitat
obri expedient administratiu per decidir si s’aplica la sanció proposada o
no. Cal presentar-se com a part interessada al procés –davant el
Departament de Treball o dels serveis territorials–, com ja s’ha dit.

•

Acta de liquidació per falta d’alta i de cotització a la Seguretat Social. Alta
d’ofici a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa actuada i per diferències
en la cotització.

•

Declaració d’existència de relació laboral (entre l’empresa principal i els
treballadors de l’empresa auxiliar) i de cessió il·legal.
La declaració de relació laboral s’efectua en el cas que els treballadors
afectats per una subcontracta no tinguin reconeguda la condició de
treballador per compte aliè, com és el cas dels falsos autònoms, ja que la
cessió il·legal de treballadors (com indica el seu nom) només es pot fer a
qui tingui la condició de treballador explicitada en l’article 1 de l’ ET.
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•

Proposta de demanda d’ofici davant la jurisdicció social per cessió il·legal
de treballadors. La demanda d’ofici també la pot presentar el Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, que és qui usualment ho fa en
aquest casos (com ja s’ha dit més amunt).

•

Mediació en les negociacions entre empresa i representació legal dels
treballadors, prèvia a l’aixecament de l’acta d’infracció. En molts casos,
davant la imminent actuació de la ITSS, s’ha arribat a acords que han resolt
el conflicte que s’havia generat.

•

Elaboració d’un informe, a petició del jutjat social, en el qual es detallin les
circumstàncies en què es presten els serveis de la subcontracta en
empreses on hagi hagut intervenció de la ITSS. Els informes de la ITSS
poden ser considerats pel jutge que actua com a fets provats. Fets que,
d’altra manera, en molts casos, són difícils de provar.

D. Demandes als tribunals socials i denuncies penals

 Demanda d’ofici de l’administració laboral a la jurisdicció social
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat
d’autoritat laboral, pot remetre al jutjat social (en els termes previstos en l’article
149 de la Llei de procediment laboral) una demanda d’ofici perquè es determini,
entre altres coses, l’existència o no de relació laboral i l’existència o no de
cessió il·legal de treballadors, com a conseqüència d’actes d’infracció
aixecades per la Inspecció de Treball sobre aquests temes (com ja s’ha dit a
l’apartat de la ITSS).

 Demanda judicial davant dels jutjats socials
En relació a contractes i subcontractes, es pot presentar una demanda judicial
davant del jutjat social per incompliments empresarials, amb els requeriments
processals necessaris, segons cada supòsit concret, en relació amb les
qüestions següents:
•

Cessió il·legal de treballadors, per determinar la responsabilitat de
l’empresa principal.

•

Acomiadament del treballador d’una empresa auxiliar, per establir la
responsabilitat de l’empresa principal.
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•

Reclamacions salarials o de reconeixement de dret.

•

Malalties professionals i accidents de treball.

•

Drets vinculats a la representació sindical.

•

Drets vinculats a la successió d’empresa (subrogació empresarial).
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És recomanable, sobretot en el cas de la demanda per cessió il·legal, que
prèviament se n’hagi interposat denúncia a la ITSS, ja que, com ja s’ha dit a
l’espai de la ITSS, d’aquest mateix apartat, el seu informe pot tenir el valor de
fet provat, que d’altra manera és més difícil d’aconseguir.

 Denúncia penal
Es pot presentar denúncia penal quan per part de les empreses es realitzin fets
constitutius del delicte penal establert en l’article 312 del Codi penal, tenint
sempre en compte els requeriments processals necessaris en cada supòsit
concret.

E. PROPOSTES DE FUTUR
Al llarg dels diferents capítols hem anat situant la realitat de les contractes i
subcontractes d’obres i serveis a la immensa majoria de les activitats
empresarials del nostre país (no és un fenomen espanyol, en exclusiva), les
repercussions en les condicions de treball per als treballadors i treballadores i
l’ampli marge empresarial que la norma brinda a les empreses per poder fer-ho,
i, tot i així, l’ampli incompliment d’aquesta mateixa norma. Recordem, que amb
la llei a la mà, gairebé tot es pot subcontractar.
És evident que la llei, especialment en aquest cas, va per darrere de la situació
real. És a dir, estem davant de la quasi generalització del fenomen d’externalitzar
i, per tant, és necessari adequar la llei (límits, drets i deures) a la realitat actual.
Ja en el procés de diàleg social de l’any 2006 la confederació sindical de CCOO
d’Espanya, i posteriorment la proposta unitària amb la UGT, va situar la
necessitat d’elaborar una llei específica per a la contractació i subcontractació
d’obres i serveis per a l’empresa, en la línia establerta per al sector de la
construcció (àmpliament explicada en l’apartat específic i en l’apartat de les
responsabilitats administratives).
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Aquesta nova llei que reivindiquem, a més d’ordenar i establir els límits per a la
subcontractació ha d’incrementar les garanties legals del contracte de treball.
Una llei que estableixi que la responsabilitat solidària de l’empresa principal
s’ha d’ampliar a tots els supòsits quan la feina es realitzi en el centre de treball
de la principal i, també, que el manteniment del contracte de treball s’ha de
garantir legalment en tots els supòsits de successió de contracta i successió
d’empresa, és a dir s’ha de garantir l’estabilitat dels treballadors i treballadores
mentre continuï la feina a l’empresa principal.
I cal també situar nous drets per a la representació sindical, tant pel que fa a
l’àmbit d’actuació de la representació sindical de l’empresa usuària, en
absència de representació sindical pròpia, com en el cas que els treballadors
subcontractats tinguin representació, nous espais de dret per a la necessària
coordinació d’ambdues parts.
En definitiva, necessitem una llei que eviti que externalitzar es faci en perjudici
del contracte de treball i de les condicions de treball, com està succeint ara.
Una llei que eradiqui la precarietat del fenomen de la subcontractació i que
aquesta respongui plenament a factors d’eficàcia, i de respecte i millora de les
condicions de treball.
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III. ANNEXOS
1.

CLÀUSULES SOCIALS TIPUS PER A PLECS DE CONDICIONS DE
CONTRACTES PÚBLICS

El textos de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i el text en PDF
de la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals, ja esmentats a la guia els
trobareu a :
http://www.gencat.cat/economia/ambits/contractacio/jcca/index.html
A continuació detallem les nostres propostes (incloses a la Guia) de clàusules
tipus:

PROPOSTES

Comissions Obreres de Catalunya ha manifestat repetidament la seva
preocupació per la qualitat de l’ocupació de Catalunya, i també ens hem
manifestat sobre la responsabilitat política que la Generalitat de Catalunya té en
augmentar aquesta qualitat, i molt especialment en l’ocupació que
l’Administració genera i que mitjançant la contractació pública d’obres i serveis
deriva la seva execució a altres empreses fonamentalment del sector privat.
El conjunt de mesures que tot seguit explicitem tenen, doncs, aquest objectiu
i també el d’incentivar la inclusió al món del treball dels col·lectius amb majors
dificultats, vetllant perquè aquesta inclusió es faci amb totes les garanties de
respecte als drets laborals.
1. Consideracions generals
Les empreses acreditaran davant l’entitat licitadora el compliment de la
normativa laboral, molt especialment la referida a l’estabilitat de l’ocupació, la
Llei de prevenció de riscos laborals, la Llei d’igualtat, la LISMI i el conveni de
sector que li sigui aplicable.
Autonomia i substantivitat de l’obra o servei. Cal que l’obra o el servei
objecte de la possible contracta tingui autonomia i substantivitat pròpia
(és a dir, sigui segregable de l’organització del treball que fins a aquest
moment ha tingut). És necessari que la contracta afecti la totalitat del
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servei en qüestió, o de la tasca concreta, amb la finalitat que no hi hagi
treballadors de l’empresa contractista i treballadors de l’Administració o
d’altres empreses que coincideixen en el desenvolupament d’idèntica
tasca i, per tant, evitar que les línies de comandament d’unes empreses i
altres es barregin.
En la valoració econòmica s’ha d’analitzar a partir de garantir el compliment del
conveni que li sigui aplicable als treballadors de la contracta.
En el cas que el servei ja tingui treballadors i treballadores adscrits,
l’Administració posarà els mitjans per garantir que les empreses licitadores li
subrogaran aquests treballadors i treballadores, en les mateixes condicions
laborals de què gaudeixin en el moment de la subrogació.

2. Consideracions específiques
Inclusió Social. Quan l’objecte de la contracta siguin actuacions destinades a
la inclusió laboral de persones en risc d’exclusió social, o d’aquells col·lectius
amb més dificultats per a trobar feina, l’empresa licitadora acreditarà que, com
a mínim, el 10% dels treballadors del projecte són persones d’aquest col·lectiu.
Accions positives de gènere. Quan l’objecte del contracte siguin actuacions per
impulsar la incorporació de la dona al món del treball, en general, i en sectors
on es troben subrepresentades l’Administració, propiciarà que les dones siguin
clarament majoritàries, en l’execució del projecte, com a element d’acció
positiva. Així mateix quan l’objecte de la contracta sigui la prestació de serveis
a la dona, l’Administració garantirà que la immensa majoria de treballadors
siguin dones.
L’Administració valorarà les empreses licitadores que incorporin dones en
l’execució de l’obra o servei. Així mateix les empreses es comprometen a
utilitzar, en els seus mitjans publicitaris, llenguatge i imatges no sexistes que
tendeixin a impulsar la igualtat entre sexes. També valorarà aquelles empreses
que tinguin Pla de Igualtat signat per la representació legal dels treballadors.
Construcció. Quan l’objecte del contracte sigui la construcció, condicionament
o rehabilitació d’obra civil de titularitat pública, o de titularitat privada,
impulsada per l’Administració pública, les empreses acreditaran davant l’entitat
licitadora el compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals i la Llei
32/2006, molt especialment la qüestió referida al fet que el 30% dels seus
treballadors i treballadores tenen contracte indefinit. Així mateix s’establirà el
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compromís de no superar la cadena de la subcontractació (com a màxim 2
vegades més), i informarà l’Administració de la necessitat de fer-ho i explicitarà
l’empresa, l’activitat i els treballadors que la desenvoluparan.
En el cas de les grans obres de construcció, les empreses licitadores estaran
obligades a garantir experiència tècnica, tenir en propietat la maquinària
adequada i els equips de protecció col·lectiva; a tenir de forma permanent a
l’obra tècnics en prevenció de riscos laborals que periòdicament revisin i
controlin el compliment del pla de prevenció i informin l’autoritat laboral i la
representació dels treballadors dels accidents de treball .
Qualitat de l’ocupació. L’Administració valorarà especialment aquelles
empreses afavoridores de la qualitat de l’ocupació, la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits; i les
que acreditin experiència i idoneïtat tècnica i de mitjans propis al
desenvolupament de la tasca. S’establirà un barem de punts, que s’adjudicaran
a cada empresa, per a cadascun dels factors següents:
•
•

•

•

•
•

•

Empreses que garanteixin l’execució del projecte amb el seu propi
personal.
Empreses que tinguin més del 2% de treballadors i treballadores
discapacitats a la seva plantilla global, i també aquelles que tinguin més del
10% dels treballadors en l’execució del projecte licitat amb l’Administració
pública.
Empreses de la construcció que tinguin més del 30% del personal d’obra,
adscrit al projecte licitat (paletes i resta de personal directe) amb contracte
indefinit.
Empreses (de la resta d’activitats) que tinguin més del 80% dels seus
treballadors i treballadores amb contracte indefinit i més del 50% dels
treballadors adscrits al projecte licitat.
Empreses que garanteixin l’adscripció al projecte de com a mínim el 50%
de dones.
Empreses que garanteixin l’adscripció a l’execució del projecte de com a
mínim el 20% de persones en atur dels col·lectius en especials dificultats
(establerts per la llei).
Empreses que garanteixin la igualtat de condicions laborals entre els seus
treballadors.

Condicions de desenvolupament de la contracta i subcontractació puntual
L’ empresa contractada per l’Administració comptarà amb la seva pròpia
organització del treball i la seva pròpia línia de comandament que posarà al
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servei de la realització de l’obra o servei licitat, evitant que s’encreui la línia de
comandament de l’Administració en l’execució de l’obra o el servei licitat.
En cas que, de forma excepcional, l’empresa licitadora es vegi impossibilitada
de realitzar una part de l’activitat licitada i prèvia explicitació a l’Administració
de les raons que la motiva, aquesta activitat puntual pot ser realitzada per una
tercera empresa o treballador autònom. A la notificació a l’Administració s’hi
afegirà la durada d’aquesta segona subcontracta, amb data d’inici i de
finalització previstes. L ’import de l’ esmentada activitat en cap cas pot superar
el 20% del valor licitat. Les condicions laborals i d’execució d’aquesta segona
empresa subcontractada per la primera, s’ajustaran, com a mínim als criteris
establerts en aquest document per a les empreses licitadores.
Les empreses licitadores presentaran a la Direcció General de la Conselleria de
Treball de la Generalitat de Catalunya la relació d’empreses subcontractistes i
de treballadors autònoms (si és el cas) adscrits a l’execució de l’obra o servei
licitat.
Prevenció de riscos. Les empreses garantiran sempre l’elaboració del Pla de
riscos preceptiu (LPRL) i la coordinació de les mesures de prevenció amb
l’Administració, quan l’obra o servei s’executi en dependències públiques, així
com la seva periòdica supervisió.
Les empreses licitadores remetran a l’Administració per a la qual desenvolupen
l’obra o servei, de forma periòdica, les actes del seu comitè de seguretat i salut.

3.

Exclusió

A més dels casos establerts per la Llei (deutes amb la Seguretat Social i
sancions i sentències fermes per atemptar contra el drets dels treballadors)
quedaran excloses de licitar obres i serveis amb l’Administració pública, en un
futur, les empreses que hagin incomplert les condicions del plec de licitacions
o, amb posterioritat a l’adjudicació de l’obra o servei, hagin estat condemnades
per sanció administrativa o judicial, per atemptar contra el drets dels
treballadors, sense perjudici d’altres actuacions administratives a les quals
pugui donar lloc l’ incompliment.
4.

Certificacions

L’Administració exigirà el màxim rigor als organismes pertinents en l’emissió de
les certificacions requerides als plecs de condicions.
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Penalitzacions

Els incompliments de les condicions de licitació, d’adjudicació preferencial i
d’execució, un cop comprovades per l’Administració seran motiu de sancions
administratives i d’exclusió per a futures licitacions amb l’Administració
pública.
Les sancions en ferm contra els drets dels treballadors esdevingudes amb
posterioritat a l’adjudicació de l’obra o servei tindran la consideració
d’incompliment dels requisits esmentats més amunt.
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NOTES DE JURISPRUDÈNCIA I DE CONVENIS COL·LECTIUS
REFERENCIADES AL TEXT

Estudio de los sectores económicos en los que se recurre habitualmente a la contratación de
obras y servicios. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo
e Inmigración. 2010.
“Contractes i Subcontractes, Criteris per a l’ actuació sindical.” (CONC, 2003); Subcontractació
i Precarietat. Les empreses de Serveis Integrals. L’ Externalització a les AAPP. (Ceres,2005); La
Llei de la Subcontractació a la Construcció ( Federació de Construcció i Fusta de CCOO de
Catalunya, 2006 ).
El Tribunal Suprem ha analitzat aquesta qüestió en nombrosíssimes sentències, entre les quals
la de 22-11-2002 (RJ 2003\510), de 20-07-2005 (RJ 2005\5595) i de 11-05-2005 (RJ 2005\6026).
Sentència del Tribunal Suprem de 18-04-1992 (RJ 1992\4849).
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 25-11-1998 (AS 1998\3851).
Sentència del Tribunal Suprem de 24-06-2008 (RJ 2008\4233).
Sentència del Tribunal Suprem de 11-05-2005 (RJ 2005\6026).
Sentència del Tribunal Suprem de 22-11-2002 (RJ 2003\510).
Sentència del TSJ d’Andalusia/Granada de 4-03-2003 (AS 2003\1785).
Sentència del Tribunal Suprem de 24-11-1998 (RJ 1998\10034).
Sentència del TSJ de Madrid de 23-06-1999 (AS 1999\2016).
Sentències del TSJ d’Andalusia/Màlaga de 23-06-2005 (AS 2005\3535) i del TSJ de
Canàries/Las Palmas de 29-06-2005 (AS 2005\1912).
Sentències del TSJ d’Astúries de 25-01-2002 (AS 2002\420) i del TSJ de Cantàbria de 22-022001 (JUR 2001\129525).
Sentència del TSJ de Madrid de 20-10-2009 (AS 2009\2972).
Sentències del Tribunal Suprem de 18-1-1995 (RJ 1995\514) i de 10-07-2000 (RJ 2000\8295).
Sentència del TSJ de Castella-la Manxa de 18-07-2005 (AS 2005\2584).
Sentència del TSJ de Castella-la Manxa de 23-03-2009 (AS 2009\1002).
Sentència del Tribunal Suprem de 2-10-2006 (RJ 2006\6728) i de 20-07-2005 (RJ 2005\5595).
Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana de 29-06-2004 (AS 2004\3600).
Sentència del TSJ de Catalunya de 7-02-2001 (AS 2001\1559).
Sentència del TSJ Catalunya de 24-10-1997 (AS 1997\3732).
El Tribunal Suprem s’ha pronunciat a favor de l’encadenament màxim de la responsabilitat en
nombroses sentències: de 5-05-1999 (RJ 1999\4705), de 17-05-1996 (RJ 1996\4472), de 19-011998 (RJ 1998\998), de 19-05-1998 (RJ 1998\4730) i de 9-07-2002 (RJ 2002\10538), entre
d’altres.
Sentència del Tribunal Suprem de 9-07-2002 (RJ 2002\10538).
Sentència de TSJ de Cantàbria de 1-09-2007 (AS 2007\1103)
Sentències del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, de 4-5-1998 (RJ 1998\3665)
i Sala Social, de 13-10-1988 (RJ 1988\7806).
Sentència del TSJ de la Rioja de 2-09-2009 (JUR 2009\399366).
Sentència del TSJ del País Basc de 30-09-2008 (AS 2008\2751).
L’article 26, apartat 1 i 2 de l’ ET estableixen: “ 1. Se considerará salario la totalidad de las
percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo,
cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como
de trabajo.
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En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo
2 de esta Ley, el salario en especie podrá superar el 30 por 100 de las percepciones salariales
del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo
interprofesional.
2. No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en
concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su
actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.”
Sentència del Tribunal Superior de Castella-Lleó/Valladolid de 10-12-1996 (AS 1996\4659).
Sentències del Tribunal Central de Treball de 21-5-1984 (Aranzadi 4447) i de 19-9-1984
(Aranzadi 6987).
Sentència del Tribunal Suprem de 13-10-1988 (RJ 1988\7806).
Sentència del TSJ d’Extremadura de 19-11-2009 (AS 2009\3113), sentència del TSJ d’Aragó de
25-05-2005 (AS 2005\1542), sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana de 9-11-2006 (AS
2007\1101).
Sentència del Tribunal Suprem de 3-05-2004 (RJ 2004\4964).
Sentència del Tribunal Suprem de 23-12-2004 (RJ 2005\1062) i de 9-03-2005 (RJ 2005\3499)
Sentència del TSJ de Catalunya de 14-05-2003 (AS 2003\2557).
Sentència del Tribunal Suprem de 22-11-2002 (RJ 2003\510).
Sentència del TSJ de Madrid de 27-10-2003 (AS 2004\712).
Sentències del Tribunal Suprem de 19-1-1998 (RJ 1998\998) i de 20-5-1998 (RJ 1998\4738).
Segons la Sentència del Tribunal Central de Treball de 28-11-1985 (Aranzadi 6553), sempre que
no tinguin el caràcter de retribució en no compensar cap tipus de despesa.
Segons Sentència del Tribunal Suprem, dictada en unificació de doctrina, de 19-5-1998
(Aranzadi RJ 1998\4730).
Sentència del Tribunal Suprem de 19-1-1998 (RJ 1998\998), de 20-5-1998 (RJ 1998\4738), i
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 3-5-1994 (AS 1994\2029).
Sentència del TSJ de Cantàbria de 1-09-2007 (AS 2007\1103).
Sentència del TSJ de Cantàbria de 22-10-2007 (AS 2008\147).
Sentència del Tribunal Suprem de 14-07-1998 (RJ 1998\8544), de 23-01-2001 (RJ 2001\2062),
entre moltes altres.
Sentències del TS de 4-3-1997 (RJ 1997\1862) i de 20-6-1997 (RJ 1997\5302).
Sentència del TS de 28-10-1996 (RJ 1996\7714); també sentència del TSJ d’Extremadura de
26-04-2005 (JUR 2005\113816).
Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana de 30-09-2004 (JUR 2005\24305); també
sentència del TSJ Extremadura de 26-04-2005 (JUR 2005\113816), Sala Contenciós
Administratiu.
Sentències del Tribunal Suprem de 28-04-2006 (RJ 2006\4727) i de 1-06-2006 (RJ 2006\6082).
També sentència del Tribunal Suprem de 23-09-2008 (RJ 2008\5551). També les sentències del
TSJ de Catalunya de 5-09-2002 (AS 2002\3176) i del TSJ de Castella-la Manxa de 20-11-2002
(AS 2002\4155).
Sentència del TSJ de Cantàbria de 8-09-2004 (AS 2004\2751).
Sentència del Tribunal Suprem de 17-05-1996 (RJ 1996\4472).
Sentència del Tribunal Suprem de 23-09-2008 (RJ 2008\5551).
Sentència del Tribunal Suprem de 19-5-1998 (RJ 1998\4730) i de 16-09-1999 (RJ 1999\7226).
L’article 24 de la LPRL, sobre coordinació d’activitats empresarial, estableix :
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la
protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus
respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta ley.
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2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos
otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y
las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con
las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros
de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta ley
serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que
los trabajadores de l’empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de
trabajo de l’empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria,
equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por l’empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2
serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en
dichos centros de trabajo.
6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente.
54
55

56
57

58
59

60

61
62

Sentència del Tribunal Suprem de 18-04-1992 (RJ 1992\4849).
Sentència del TSJ de Madrid de 29-06-2009 (AS 2010\182) considera que no hi ha
responsabilitat de l’ empresa principal per que l’ accident de treball s’ ha produït per una causa
que en cap cas es imputable a l’empresa principal.
Sentència del TSJ d’Andalusia/Màlaga de 19-04-2007 (AS 2007\3320).
Sentències del Tribunal Suprem de 5-05-1999 (RJ 1999\4705) i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de 26-6-1998 (AS 1998\3556).
Sentència del Tribunal Suprem de 26-05-2005 (RJ 2005\9702).
Sentències del TSJ de Catalunya de 22-04-2004 (AS 2004\2056), de 12-05-2005 (AS
2005\1860) i de 17-11-2006 (AS 2007\1062).
Sentència del TSJ de Catalunya de 13-03-2008 (AS 2008\1516); en el mateix sentit tenen interès
les sentències del Tribunal Suprem de 29-04-2004 (RJ 2004\4491), de 16-09-1997 (RJ
1997\9320) i de 5-05-1999 (RJ 1999\4705).
Sentència del TSJ de Catalunya de 16-07-2002 (AS 2002\2972).
Sentència del Tribunal Suprem de 6-07-2005 (RJ 2005\9537) i sentències del TSJ de Madrid de
20-11-2006 (AS 2008\1620), del TSJ d’Andalusia/Sevilla 8-01-2004 (AS 2005\415), del TSJ del
País Basc de 18-02-2003 (AS 2003\1776) i del TSJ de Castella - la Manxa de 12-11-2002 (AS
2003\1529), entre d’altres.
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Els exemples més significatius són: l’Acord del complex industrial de Repsol - YPF a
Puertollano, l’Acord d’ Elcogas i empreses auxiliars, l’Acord sobre règim de condicions de treball
en l’àmbit del subcontracte de Sony España, SA (Barcelona Planta), l’Acord sobre condicions
de treball dels empleats de les empreses auxiliars que realitzen la seva activitat en els
complexes industrials del Grup Repsol - YPF, el document marc sobre contractació d’empreses
externes de l’empresa Michelin España Portugal, l’Acord nuclears Ascó - Vandellòs i alguns
acords específics a l’empresa AENA.
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La reforma laboral aprovada per Llei 35/2010 de 17 de setembre de mesures urgents per a la
reforma del mercat de treball (BOE 18/09/2010), que va entrar en vigor el 19 de setembre del
2010; aquesta llei substitueix i valida el RDL 10/2010 de 16 de juny.
És lícit el contracte d’obra o servei determinat limitat a la vigència d’una contracta de l’empresa
amb una altra empresa. Sentència del Tribunal Suprem de 20-11-2000 (RJ 2001\1422), de 4-052006 (RJ 2006\2398) i de 4-10-2007 (RJ 2008\696).
Sentència del Tribunal Suprem de 14-06-2007 (RJ 2007\5479) i de 2-07-2009 (RJ 2009\6067).
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Sentència del Tribunal Suprem de 10-06-2008 (RJ 2008\5149).
Sentència del Tribunal Suprem de 17-06-2008 (RJ 2008\4229), de 17-07-2008 (RJ 2008\7054) i
de 28-04-2009 (RJ 2009\3844).
Sentència del Tribunal Suprem de 18-06-2008 (RJ 2008\4449).
Sentència del TSJ de Madrid de 21-04-2003 (AS 2003\3158).
Sentencia del Tribunal Suprem de 7-06-2007 (RJ 2007\4648); en el mateix sentit, sentència del
TS de 12-12-2008 (RJ 2009\256) en relació amb una contracta de manteniment de parcs i
jardins.
Supòsit analitzat en la sentència del Tribunal Suprem de 12-12-2007 (RJ 2008\1781).
Aquesta qüestió ha estat analitzada, i discutida, pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i pel
Tribunal Suprem espanyol, en nombrosíssimes sentències. En aquest sentit, la sentencia del
Tribunal Suprem de 27 d’octubre de 2004 (RJ 2004\7202).

74

Les sentències del Tribunal Suprem de 27-06-2008 (RJ 2008\4557) i de 23-10-2009 (RJ
2009\5734) i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-Lleó/Valladolid, de 25 de
novembre de 2009 (AS 2009\2646), analitzen la jurisprudència del TJCE i fan un resum d’allò que
s’ha d’analitzar per determinar si s’ha produït o no una transmissió d’una entitat econòmica a
efectes de saber si hi ha subrogació empresarial o no.

75

Supòsit analitzat a la sentència del TJCE de 29-07-2010 en relació amb el retorn a l’Ajuntament
d’Algeciras d’unes activitats que es feien per una empresa auxiliar.
Sentència del Tribunal Suprem de 23-10-2009 (RJ 2009\5734). Els treballadors subrogats en
aquest cas havien estat obligats per la nova empresa a signar un contracte temporal i ells, que
no han deixat de treballar entre l’antiga empresa i la nova, formulen demanda per acomiadament
que el TS considera improcedent i l’acció exercita com a acomiadament és correcta.
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EL TJCEE ha analitzat en nombrosíssimes sentències la concurrència dels diferents elements i
s’ha pronunciat de forma diversa; algunes d’aquestes sentències són: Sentència de 12-111992, sobre el sector d’hostaleria; de 7-03-1996, sobre una concessionària de vehicles; de 1103-1997 (assumpte C-13/1995, Suzen), sobre els sector de la neteja; de 10-12-1998 (assumptes
acumulats C-173/1996 i 247/1996, Sánchez Hidalgo), sobre contractes amb administracions
públiques en els sector de l’assistència domiciliària i seguretat; de 10-12-1998 (assumptes
acumulats C-127/1996, 226/1996 i 74/1997, Hernández Vidal), sobre el sector de la neteja; de
25-01-2001 (C-172/99), sobre transports de persones en autobús, de 24-01-2002 (C-51/2000),
sobre el sector de la neteja; de 20-11-2003 (assumpte C-340/2001, Abbler), sobre el sector
d’hostaleria, de 15-12-2005 (assumptes C-232/204 i 233/2004, Gúney-Gorreys), sobre el sector
de seguretat.
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Sentència del TS de 20-01-1997 (RJ 1997\618); també sentència del TSJ de Galícia de 18-032002 (JUR 2002\91189). Però si l’acomiadament està en tràmit judicial, cal veure sentències del
TSJ de Catalunya de 24-10-2000 (AS 2000\4540), en un sentit, i sentència del TSJ d’Andalusia
/Sevilla de 24-10-2003 (JUR 2003\52961) en el sentit contrari.
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Sentència del TS de 14-03-2005 (RJ 2005\3191).
Sentència del TS de 6-07-1994 (RJ 1994\6342).
Sentència del TS de 3-06-2002 (RJ 2002\5772).
Sentència del TS de 22-11-2005 (RJ 2006\99), de 10-04-2002(RJ 2002\6156) i de 8-04-2002 (RJ
2002\6151).
Sentència del TS de 16-03-1999 (RJ 1999\2995).
Sentència del TS de 12-01-2005 (RJ 2005\1499).
També pel que fa referència a les obligacions amb treballadors que no han estat subrogats;
sentència del TS de 4-10-2003 (RJ 2003\7378).
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Aquest dret ha estat analitzat pel TS en sentències de 22-03-2002 (RJ 2002\5994), de 15-102003 (RJ 2003\8709), de 30-09-2003 (RJ 2003\7450), de 24-03-2003 (RJ 2003\3586), de 3-062002 (RJ 2002\7572) i del TSJ de Navarra de 19-07-2005 (AS 2005\2556).
Supòsit analitzat a la sentència del TJCE de 29-07-2010 en relació amb el retorn a l’Ajuntament
d’Algeciras d’unes activitats que es realitzaven per una empresa auxiliar.
Sentència del TS de 29-01-2002 (RJ 2002\4271).
Sentència del TS de 16-03-1999 (RJ 1999\2995).
Sentències del Tribunal Suprem de 20-09-2006 (RJ 2006\6667), de 8-2-1998 (RJ 1998\1644), de
23 de gener de 1995 (RJ 1995\403) i de 9 de febrer de 1995 (RJ 1995\789). Té molt d’interès
remarcar que el Tribunal Suprem considera que la subrogació es produeix en els termes i amb
els límits establerts al conveni col·lectiu, sense que se li puguin donar els efectes de l’article 44
de l’ ET (sentència de 10 de juliol de 2000, RJ 2000\8295 i de 27 d’octubre de 2000, RJ
2000\9656).
Sentència del TS de 14-03-2005 (RJ 2005\3191).
El conveni d’eficàcia limitada és el que no afecta a tots els treballadors de l’empresa o del sector
perquè no ha estat signat per tota la representació legal dels treballadors que requereix l’ ET; en
la mesura que ha estat signat per una part d’ aquesta representació només afecta als
treballadors afiliats al sindicat que sí ha signat, i a aquells que individualment decideixin adherirs’hi.
Sentència del TS de 14-12-1994 (RJ 1994\10093).
Sentència del TS de 26-04-1999 (RJ 1999\4532).
Sentència del TS de 10-07-2000 (RJ 2000\8295).
Sentències del TS de 29-01-2002 (RJ 2002\4271) i de 28-07-2003 (RJ 2003\7782).
La referència que es fa a alguns convenis col·lectius no és exhaustiva; pot haver-hi altres
convenis col·lectius que regulin clàusules de subrogació empresarial, però que no citem.
Les sentències del Tribunal Suprem de 7-06-2007 (RJ 2007\4648), la del TSJ de Castella-la
Manxa de 7-10-2009 (AS 2009\2531) i la del TSJ de Castella i Lleó/Valladolid de 7-10-2009 (AS
2009\2531) analitzen les clàusules dels convenis col·lectius de neteja.
El conveni col·lectiu és analitzat en sentència del TSJ de Castella-Lleó, Valladolid, de 25-112009 (AS 2009\2646).
El conveni col·lectiu és analitzat en sentències del Tribunal Suprem de 20-09-2006 (RJ
2006\6667) i de 26-07-2007 (RJ 2007\6129) pel que fa a l’ incompliment de les obligacions de
l’empresa que perd la contracta a l’empresa nova adjudicatària, per concloure que l’
incompliment empresarial d’informació no pot perjudicar el dret de subrogació que té el
treballador, i la sentència del TSJ Catalunya de 8-10-2009 (AS 2009\2582) es pronuncia en el
mateix sentit.
Les condicions de subrogació del conveni col·lectiu del sector de transports d’ambulàncies de
Castella-la Manxa són analitzades en la sentència del TSJ de Castella-la Manxa de 4-11-2009
(AS 2009\2631).
El supòsit s’analitza en sentència del Tribunal Suprem de 18-06-2008 (RJ 2008\4449); en
aquesta sentència el Tribunal Suprem considera que la finalització de la contracta no comporta
l’extinció del contracte d’obra o servei determinat quan és la mateixa empresa l’adjudicatària de
la nova contracta administrativa.
Aquesta possibilitat és analitzada en diverses sentències. Entre moltes altres, destaquem la de
5 d’abril de 1993 (RJ 1993\2906).
Sentència del TS de 13-03-1990 (RJ 1990\2069).
Nombrosíssimes sentències del TS de 29-02-2000 (RJ 2000\2413), de 22-09-2005 (RJ
2005\8696) i de 7-07-2004 (RJ 2004\5346).
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Sentència del TJCE de 29-07-2010, assumpte C-151/09, que resol una qüestió prejudicial
instada pel Jutjat Social Únic d’Algeciras; la qüestió de fons tracta sobre el manteniment del
mandat dels representants dels treballadors amb motiu del retorn a l’ajuntament de l’activitat
d’uns serveis públics abans realitzats per empreses auxiliars externalitzadores. El JCE considera
que el “mero cambio de los máximos responsables jerárquicos no puede de por sí menoscabar
l’autonomia de la entidad transmitida”.

107

Sentència del TJCEE de 16-12-1992 (assumptes acumulats C-131/1991, C- 139/1991,
Kasitkas, Skreb i Schroll).
Aquest supòsit és analitzat a les sentències del Tribunal Suprem de 30-04-2002 (RJ 2002\7890)
i de 13-10-2005 (RJ 2005\10117), entre d’altres.
Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost , que desenvolupa la Llei de subcontractació de la
construcció.
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109
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Els Convenis col·lectius sectorials vigents més importants són:
Conveni col·lectiu de Catalunya de neteja d’edificis i locals (DOPGC 13-01-2006).
Conveni col·lectiu de Catalunya d’hostaleria (DOGC 30-10-2008).
El Conveni col·lectiu estatal d’ empreses de seguretat (BOE 10-06-2005)
El Conveni col·lectiu de la província de Barcelona del metall (DOGC 29-06-2007).

111

Els convenis col·lectius sectorials vigents més importants són:
El Conveni col·lectiu estatal d’empreses de centres d’atenció multicanal (BOE de 20-02-2008).
Conveni col·lectiu d’empreses consultores de planificació, organització contable, serveis d’
informàtica i estudis de mercat (BOE 23-05-2002).
Conveni col·lectiu d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics (BOE 11-02-2002).
Conveni col·lectiu d’atenció domiciliària i familiar de Catalunya per als anys 2005-2008 (DOGC
12-12-2006).
Conveni col·lectiu del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província
de Barcelona per als anys 2007-2010, DOGC 16-10-2007).
Conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública
(BOE 4-04-2009).
Conveni col·lectiu sectorial d’oficines i despatxos de Catalunya 2008-2011 (DOGC 20-02-2009).
Conveni col·lectiu d’empreses dedicades a serveis de camp per activitat de reposició (BOE 2701-2009).

112

Subcontractació i precarietat. Les empreses de serveis integrals. L’ externalització a les
administracions públiques. (Ceres, 2005).

113

Per exemple només cal llegir l’àmbit funcional del conveni col·lectiu de l’empresa Umano
Servicios Integrales, SL: “El presente convenio colectivo será de aplicación a la empresa Umano
Servicios Integrales, SL, y sus trabajadores, dedicados conjuntamente a prestar servicios de
mensajería y distribución de toda clase de correspondencia y paquetería; desarrollo e
implantación de todo tipo de bases de datos informatizadas y la grabación de datos mediante el
uso de herramientas o medios informáticos; atención social a la tercera edad y disminuidos
físicos y psíquicos; control de calidad de servicios prestados o productos fabricados por otras
empresas; asistencia administrativa, técnica o comercial a organismos públicos y privados;
limpieza de edificios, oficinas y despachos, zonas deportivas, parques y jardines; mantenimiento
integral de todo tipo de instalaciones industriales y de edificios en general, incluido la ejecución
de trabajos de electricidad, de acondicionamiento de aire, calefacción, fontanería, etc.; lectura
de contadores medidores de servicios diversos y cobro de recibos a otras empresas; servicios
de asistencia en congresos, convenciones, centros o eventos culturales y/o deportivos, locales
de espectáculos, incluidos teatros, tales como guardarropa, servicios de portería y
acomodadores, servicios de ordenanza, camerinos, taquillas, servicios de visitas guiadas y
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servicios de información telefónica; prestación de servicios auxiliares en instalaciones
agropecuarias (agricultura, ganadería y pesca), bosques, fincas rústicas, cotos de caza y recintos
de recreo; explotación de mataderos de todo tipo de animales, salas de despiece, congelación,
preparación y elaboración de productos derivados y subproductos, y toda clase de servicios a
clientes externos incluidos en su objeto social”.
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Aquest es el cas de l’empresa Eulen SA.
Sentències del Tribunal Superior de Justícia del País Basc de 8-07-2008 (JUR 2009\5886), del
TSJ Andalusia/Sevilla de 2-10-2008 (JUR 2009\147098) i del TSJ de Castella-la Manxa de 2-072009 (JUR 2009\329641).
Hi ha un conveni col·lectiu per a les empreses dedicades als serveis de camp per a activitats de
reposició (BOE 27-01-2009) (RCL 2009\168).
Una anàlisi actualitzada de la qüestió a la Sentència del TSJ de Castella-la Manxa de 11-112009 (AS 2009\2635).
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa de 2-04-2009 (AS 2009\1617).
La doctrina del Tribunal Suprem sobre l’existència de grup empresarial es pot trobar a la
sentència de 4-04-2002 (RJ 2002\6469), entre moltes d’altres.
Sentència del TS 25-06-09 (RJ 2009\3263).
Regulat a la Llei 12/1992, de 27 de maig (RCL 1992\1216).
Sentència del TSJC de 17-07-2009 (AS 2009\1942).
Per exemple, la policia o la recaptació fiscal.
Segons Sentència del Tribunal Suprem de 26-1-1990 (RJ 1990\561).
Sentències del Tribunal Suprem de 27-9-1996 (RJ 1996\6910), de 14-11-1996 (RJ 1996\9464),
de 23-11-1996 (RJ 1996\9844) i de 18-3-1997 (RJ 1997\2572).
S’ha d’analitzar cas per cas d’acord amb la sentencia del Tribunal Suprem de 18-01-1995 (RJ
1995\514).
Sentència del Tribunal Suprem de 15-7-1996 (RJ 1996\5990) i sentència del TSJ de Castella-la
Manxa de 23-3-1998 (AS 1998\1282).
Sentència del TSJ d’Andalusia/Màlaga de 09-05-1998 (AS 1998\1805 ).
Sentència del TSJ del País Basc de 17-02-1998 (AS 1998\759).
Sentència del TSJ d’Astúries de 30-12-2004 (AS 2005\1919).
Sentència del TSJ de Castella-la Manxa de 27-03-2001 (AS 2001\2132).
Sentencia del Tribunal Suprem de 12-12-2007 (RJ 2008\1781).
Sentència del TSJ de Madrid de 30-05-2005 (AS 2005\2457).
Sentencia del TSJ d’Andalusia-Màlaga de 29-04-2004 (JUR 2005\59999).
Sentència TSJ de Catalunya de l’1-04-1997 (AS 1997\1994).
Sentència del TSJ de Madrid de 12-7-1997 (AS 1997\2632).
Sentencia del TSJ de Castella-la Manxa de 17-03-2004 (AS 2004\1559).
Sentència del TSJ d’Andalusia/Sevilla de 17-10-2002 (AS 2003\511).
Sentencia del TSJ d’Andalusia/Sevilla 1-07-2003 (AS 2004\1156).
Sentència del TSJ d’Andalusia/Granada 16-07-2003 (AS 2003\3465).
Memòria 2008, Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.
Vegeu nota informativa del CERES núm. 3/2010.
Sentència del TJCE de 26 de gener de 2006 (TJCE 2006\25).
Sentència del TJCE de 14 d’abril de 2005 (TJCE 2005\94) i de 12 d’octubre de 2004 (TJCE
2004\289).
Sentència del TJCE de 3 d’abril de 2008 (TJCE 2008\60) i de 18 de desembre de 2007 (TJCE
2007\390).
Sentència del Jutjat Social núm. 1 de Vitòria, de 9 de maig de 2005 (AS 2005\1629).
L’elecció dels representants dels treballadors desplaçats de l’empresa establerta fora d’Espanya
s’ha de realitzar segons la normativa legal del país d’origen.
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Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.
La Llei 14/94, d’1 de juny, és la que regula expressament i específicament les empreses de
treball temporal, les obligacions de les dues empreses i els drets dels treballadors contractats
per les ETT i cedits a l’empresa principal.

150

La Llei 35/2010 introdueix una nova disposició addicional 2a a la Llei d’ETT (14/94) per regular:
“2. Con anterioridad al 31 de marzo de 2011, mediante los acuerdos interprofesionales o
convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o la
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal en las actividades de la construcción, la minería
a cielo abierto y de interior, las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre, los
trabajos en plataformas marinas, la fabricación, manipulación y utilización de explosivos,
incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos y
los trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión podrán determinarse, por razones de
seguridad y salud en el trabajo, limitaciones para la celebración de contratos de puesta a
disposición, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Deberán referirse a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas determinadas.
b) Habrán de justificarse por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo
asociados a los puestos o trabajos afectados.
c) Deberán fundamentarse en un informe razonado que se acompañará a la documentación
exigible para el registro, depósito y publicación del convenio o acuerdo colectivo por la
autoridad laboral.
3. Desde el 1 de abril de 2011, respetando las limitaciones que, en su caso, hubieran podido
establecerse mediante la negociación colectiva conforme a lo señalado en el apartado
anterior, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición en el ámbito de las actividades
antes señaladas. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos legal y
reglamentariamente, la celebración de contratos de puesta a disposición estará sujeta a los
siguientes requisitos:
a) La empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total o parcial sus actividades
preventivas con recursos propios debidamente auditados conforme a la normativa de
prevención de riesgos laborales y tener constituido un comité de seguridad y salud en el
trabajo del que formen parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención.
b) El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y formación
específica requeridas para el desempeño del puesto de trabajo, debiendo acreditarse las
mismas documentalmente por la empresa de trabajo temporal.”
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La reforma laboral aprovada per Llei 35/2010 de 17 Setembre de Mesures Urgents per a la
Reforma del Mercat de Treball(BOE 18/09/2010), que va entrar en vigor el 19 de Setembre del
2010; aquesta Llei substitueix i valida el RDL 10/2010 de 16 de Juny,
Vegeu el Reial decret 783/2001, de 6 de juliol.
Vegeu el Reial decret 363/1995, de 10 de març.
Vegeu el Reial decret 664/1997, de 12 de maig.
La més recent jurisprudència és a la Sentència del Tribunal Suprem de 4-04-2008 (RJ
2008\1902).
La situació de cessió il·legal de treballadors ha estat inicialment delimitada per la jurisprudència;
entre les sentències del Tribunal Suprem que tenen interès en aquest sentit, es poden destacar
les següents: de 17-07-1993 (RJ 1993\5688), de 19-01-1994 (RJ 1994\352), de 25-10-1999 (RJ
1999\8152), de 14-09-2001 (RJ 2002\582), de 16-06-2003 (RJ 2003\7092) i de 3-10-2005 (RJ
2005\7333).
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Sentències del Tribunal Suprem de 3-02-2000 (RJ 2000\1600).
Sentència del Tribunal Suprem de 17-01-2002 (RJ 2002\3755).
Sentència TS 9-12-2009 (RJ 2009\5928).
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Sentència del TSJ Galicia de 6/11-2009 (AS 2009\2632).
Sentència del TSJ Galicia de 6/11-2009 (AS 2009\2632).
Sentència TS 25-06-2009 (RJ 2009\3263).
Sentència TS 25-06-09 (RJ 2009\3263).
Supòsit analitzat per la sentència del TSJ Catalunya de 4-12-2006, en un tema d’una
cooperativa de treball associat dins d’un escorxador.
Sentència del TSJ Castella-la Manxa de 2-04-2009 (AS 2009\1617).
Sentència TS de 3-11-2008 (RJ 2008\6094) i de 19-02-2009 (RJ 2009\1594) i de 28-09-2006 (RJ
2006\6529).
Entre les més recents, les sentències del Tribunal Suprem de 13-07-2009 (RJ 2009\6087) i de
19-10-2009 (RJ 2010\2098).
Sentencia TS 29-05-2009 (RJ 2009\5520), sentència del TSJ Catalunya de 25-03-2009 (AS
2009\2504).
Sentència del TS 29-05-2009 (RJ 2009\5520) i sentència TSJC 25-03-2009 (AS 2009\2504).
Sentència TS 08-07-2003 (RJ 2003\6412) i sentència del TSJ Aragó, de 21-07-2009 (AS
2009\1885).
La sentència del TSJ de Catalunya de 20-07-2009 (AS 2009\1882) analitza un acomiadament
d’una representant dels treballadors que és acomiadada per la seva empresa com a
conseqüència d’haver enviat una carta a l’empresa principal; l’acomiadament es declarat nul per
vulneració del dret a la llibertat d’expressió.
Sentencies del Tribunal Suprem de 29-11-1994 (RJ 1994\9245).
Sentència del Tribunal Suprem de 22-03-1991 (RJ 1991\1891).
Sentència del TS de 20-07-1988 (RJ 1988\6211).
Sentències del TS entre altres, de 15-04-1999 (RJ 1999\4408).
Sentència del TS de 22-11-2004 (RJ 2005\4534).
Sentència del TS de 6-03-2000 (RJ 2000\2602).
Sentència del TJCEE de 15-10-1996 (assumpte C-298/1994, Henke).
Sentència del TJCEE de 26-09-2000 (assumpte C-175/1999, Mayer).
Sentència del TJCEE de 25-01-2001 (assumpte C-172/1999, Oi Liikenne).
Sentència del TS de 20-01-1997 (RJ 1997\618); també sentència del TSJ Galicia de 18-03-2002
(JUR 2002\91189). Però si l’acomiadament està en tràmit judicial, cal veure sentències de TSJ
Catalunya de 24-10-2000 (AS 2000\4540), en un sentit, i sentència de TSJ Andalusia/Sevilla de
24-10-2003 (JUR 2003\52961) en el sentit contrari.
Sentència del TS de 14-03-2005 (RJ 2005\3191).
Sentència del TS de 6-07-1994 (RJ 1994\6342).
Sentència del TS de 3-06-2002 (RJ 2002\7572).
Sentència del TS de 22-11-2005 (RJ 2006\99) de 10-04-2002(RJ 2002\6156), de 8-04-2002 (RJ
2002\6151).
Sentència del TS de 16-03-1999 (RJ 1999\2995).
Sentència del TS de 12-01-2005 (RJ 2005\1499).
També pel que fa referència a les obligacions amb treballadors que no han estat subrogats;
sentència del TS de 4-10-2003 (RJ 2003\7378).
Aquest dret ha estat analitzat pel TS en sentències de 22-03-2002 (RJ 2002\5994), de
15.10.2003 (RJ 2003\8709), de 30-09-2003 (RJ 2003\7450), de 24-03-2003 (RJ 2003\3586), de
3-06-2002 (RJ 2002\7572), i del TSJ Navarra de 19-07-2005 (AS 2005\2556).
Sentència del TS de 29-01-2002 (RJ 2002\4271).
Sentència del TS de 16-03-1999 (RJ 1999\2995).
Sentència TSJ Madrid, de 14-10-2009 (AS 2009\2678).
Aquesta qüestió es va analitzar en la Nota Informativa n º 10/2004 del CERES en relació amb el
Reial decret 171/2004.
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Qualssevol documentació o informació derivada d’allò que preveu aquest RD que es formalitzi
per escrit formarà part de la documentació a què fa referència l’article 23 de la LPRL (disposició
addicional 3a del RD 171/2004).
En aquest sentit és interessant l’article 66 del Conveni col·lectiu de la indústria química pels anys
2004-2006.
L’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut en la construcció a Catalunya, de 24 d’octubre de 2003,
publicat al DOGC el 28 d’abril de 2004 i que ha estat objecte d’anàlisi a la nota informativa núm.
8/2004.
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“a) Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes,
actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos
especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás
empresas presentes.
b) Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como
graves o muy graves.
c) Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo,
sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
d) Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas
como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de
actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo”.
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“a) Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones en el centro de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, ante
los que podrán formular las observaciones que estimen oportunas.
b) Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia de actividades; a tal fin
podrán acceder a cualquier zona del centro de trabajo y comunicarse durante la jornada con los
delegados de prevención o representantes legales de los trabajadores de las demás empresas
concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de manera que no se altere el normal
desarrollo del proceso productivo.
c) Recabar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación de actividades
preventivas; a tal fin podrán efectuar propuestas al comité de seguridad y salud para su
discusión en éste.
d) Dirigirse a las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas para
que proponga la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes”.
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Nota informativa núm. 5/2003 sobre drets d’informació, consulta i participació dels
representants dels treballadors a la Llei de prevenció de riscos laborals.
Per aquests casos cal adreçar-se al Departament d’Eleccions Sindicals de la CONC.
Aquest dret a la llibertat d’expressió és analitzat a la sentència del TSJ de Catalunya 20-07-2009
(AS 2009\1882).
Malgrat que els treballadors desplaçats no han participat en la seva elecció.
Es tracta de la sentència dictada pel TJCE el 29/07/2010, per resoldre una petició de decisió
prejudicial del Jutjat Social únic d’Algeciras.
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Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

