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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document pretén renovar i actualitzar els nostres objectius sindicals per afrontar la 
negociació col·lectiva que s’inicia l’últim trimestre del 2013 i que es desenvoluparà al llarg de 
tot el 2014. 
 
Les propostes que s’incorporen al document orienten les comissions negociadores dels 
convenis col·lectius sectorials i d’empresa sobre com han d’afrontar els problemes que han 
incorporat les modificacions introduïdes en la negociació col·lectiva, des de la Llei 35/2010, 
passant pel Reial decret llei 7/2011 i finalitzant per la Llei 3/2012. 
 
Així, hem vist com la Llei 35/2010 ha afavorit la flexibilitat interna, amb la negociació a 
l’empresa, emprenent modificacions de transcendència en els períodes de consulta en 
matèria de mobilitat geogràfica, inaplicació salarial i modificació substancial de les 
condicions de treball. 
 
El Reial decret llei 7/2011 imposa una reforma del model de negociació col·lectiva que afecta 
elements centrals de la negociació, la seva estructura negocial, la legitimació, el contingut, la 
vigència i les comissions paritàries. Per primera vegada es reconeix parcialment la prioritat 
del conveni d’empresa sobre el sectorial i es potencien els sistemes extrajudicials de 
resolució de conflictes. Així mateix, accentua la negociació de la flexibilitat interna a 
l’empresa. 
 
Però és la Llei 3/2012 la que definitivament contribueix a descompensar de manera 
substancial l’estructura de la negociació col·lectiva, destruint l’equilibri entre les parts i 
reforçant el poder privat empresarial, centrant-hi la creació de normes, la qual cosa, a la 
pràctica, li confereix una autoritat plenipotenciària a l’hora d’ordenar les condicions de 
treball. 
 
Les inaplicacions descausalitzades del conveni col·lectiu, juntament amb un control judicial 
feble del conveni; les mesures orientades a afavorir la posició empresarial en la flexibilitat 
interna, adaptant les condicions laborals al seu criteri; la prioritat total del conveni col·lectiu 
d’empresa per sobre del sectorial, i la limitació de la ultraactivitat com a norma, han fet que 
la negociació col·lectiva duta a terme des de l’aprovació de la llei s’hagi caracteritzat per una 
actitud patronal encaminada a bloquejar la negociació quan han tingut interès a perdre una 
unitat negociadora concreta i en unes pretensions desmesurades encaminades a la reducció 
salarial i de drets en general quan la pèrdua d’una unitat negociadora no els ha interessat. 
 
Tot això conforma un nou espai on com a sindicat tenim l’obligació de seguir desenvolupant 
la negociació col·lectiva, malgrat les dificultats imposades, perquè la negociació col·lectiva és 
el mecanisme de millora que té el conjunt de la classe treballadora, ja sigui de regulació legal 
o d’establiment d’alternatives, sempre que les matèries no siguin d’indisponibilitat. No hem 
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d’oblidar que la reforma es troba amb recursos d’inconstitucionalitat i processos judicials 
que amb el temps modularan o reinterpretaran el seu abast, com veurem al llarg del 
document i especialment en el tema de la ultraactivitat, la qual cosa fa que el document 
sigui sempre de caràcter provisional fins que no es resolguin les controvèrsies suscitades. 
Tampoc podem oblidar que el contingut del document d’objectius que hem fet servir durant 
el període 2012 al 2013 és, en gran part, plenament vigent i d’utilitat. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
 
Les dues últimes reformes laborals, el Reial Decret Llei 7/2011 i la Llei 3/2012, han dibuixat 
un marc de la negociació col·lectiva encaminat a potenciar el conveni d’empresa amb 
l’objectiu d’afavorir unes relacions laborals contràries als interessos sindicals. 
 
La nova redacció de l’article 84.2 de l’ET, que dóna prioritat aplicativa als convenis 
d’empresa i, per extensió, a grups d’empresa o pluralitat d’empreses amb certes 
vinculacions, en matèries nuclears de la negociació col·lectiva, desvirtuen l’estructura de la 
negociació que ha estat operativa fins a l’aparició d’aquestes reformes. 
 
Els criteris d’actuació pel que fa a l’articulació de la negociació col·lectiva han de seguir 
prioritzant l’àmbit sectorial enfront de la negociació dels convenis d’empresa, apostant pels 
convenis col·lectius sectorials d’àmbit autonòmic. L’AIC estableix criteris per a l’establiment 
de regles generals sectorials que permeten desenvolupaments i concrecions posteriors en 
els convenis d’empresa. 
 
Per tant, és imprescindible, si volem continuar amb una articulació de la negociació 
col·lectiva clàssica, no afavorir convenis d’àmbit d’empresa, grups d’empreses o empreses 
vinculades que no respectin aquelles matèries que considerem bàsiques i de control per part 
dels sectorials, que, a més, són les que coincideixen amb les de disposició exclusiva de la 
nova redacció de l’article 84.2 per a aquests convenis, sense oblidar que cal exigir la 
ultraactivitat indefinida com a condició prèvia a l’inici de la negociació. 
 
Davant la proposició empresarial d’iniciar un procés de negociació d’un conveni d’empresa, 
grup d’empreses o agrupació d’empreses no existeix el deure de negociar, la qual cosa 
implica que, en cap cas, s’hagi d’acceptar una nova unitat de negociació en aquest àmbit. 
 
L’aparició d’una nova unitat negociadora és fruit d’una decisió compartida per les parts i no 
pot ser imposada unilateralment per una d’elles, per tant no hi ha l’obligació de negociar un 
nou àmbit. Davant de l’interès empresarial d’una nova unitat negociadora hi ha el nostre 
interès pel respecte d’aquesta unitat a les condicions mínimes del conveni sectorial 
d’aplicació. 
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És necessari avançar en la superació d’àmbits de negociació molt atomitzats, promovent-ne 
la incorporació en convenis sectorials més potents, i seguir mantenint els convenis d’àmbit 
provincial, mentre no hi hagi la possibilitat de ser substituïts per uns altres de cobertura 
territorial de tot Catalunya. 
 
 
INCREMENTS SALARIALS 
 
Quan definim la política salarial que inclourem en la negociació col·lectiva del 2014, cal 
detenir-se primer i fer una reflexió sobre si la moderació salarial efectuada en els últims 
temps ha donat els fruits que esperàvem. 
 
Si ens atenem a les dades que ens ofereix la distribució de la renda nacional pel que fa al PIB, 
veurem que el repartiment ha permès per primera vegada des que hi ha estadística sobre la 
matèria, 32 anys, que les rendes procedents de l’excedent d’explotació de les empreses 
hagin estat superiors a la remuneració dels assalariats. Els excedents d’explotació (beneficis 
abans d’impostos, costos financers i amortitzacions) van representar en l’últim trimestre del 
2012 el 46,1% del PIB, enfront del 44,2% que va suposar la remuneració dels assalariats; el 
9,6% restant són els impostos a la producció. Aquestes xifres es mantenen des de principis 
del 2013 ençà en termes semblants. 
 
És a partir del 2010 que els salaris comencen a perdre pes i només durant el segon trimestre 
del 2013 han perdut un 5%. En termes reals, si tenim en compte que en aquest període, l’IPC 
es va incrementar 7,8%, la caiguda real dels salaris està a l’entorn del 12% des de llavors.  
 
L’ajust salarial registrat s’ha menjat l’increment salarial del període 2007-2010 i s’ha dut a 
terme pràcticament en tots els nivells salarials que depenen de la negociació col·lectiva. 
 
A manca de la previsió oficial de l’IPC, que ha de fer el Govern per al 2014, aquest se situa, 
segons diferents fonts econòmiques (FUNCAS, FMI, OCDE…), entre el 0,9% i l’1,5%, encara 
que aquestes fonts varien, en curts espais de temps, les seves previsions. 
 
La política salarial que hem d’incloure en la negociació col·lectiva per al 2014 ha de tenir en 
consideració els següents elements: 
 
1. El context general de crisi en què es troba l’economia catalana. 
 
2. La situació econòmica concreta de cada sector i/o empresa. 
 
3. El II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva (AENC) que té vigència fins al 2014. 
 
4. L’AIC amb vigència fins al 2014. 



OBJECTIUS SINDICALS EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2014  
 

 
 

secretaria d’acció sindical i política sectorial de la CONC 6 

5. Les previsions d’IPC. 
 
En un context generalitzat de crisi econòmica persistent, del qual en cap cas es pot preveure 
la millora a curt i mitjà termini, els increments salarials són un instrument que pot ajudar a 
sortir de la crisi en millors condicions per al conjunt dels treballadors i treballadores. 
 
Els compromisos adquirits amb la signatura del II Acord per a l’ocupació i la negociació 
col·lectiva fan que determinats convenis hagin adoptat aquest barem per incrementar els 
salaris, per la qual cosa la nostra proposta d’increment salarial general s’hi hauria d’adequar. 
Per al 2014 els increments salarials previstos són els següents: 
 
a) Si l’increment del PIB és inferior a l’1%, la proposta d’increment no ha d’excedir el 0,6%. 
 
b) Si l’increment del PIB és superior a l’1% i inferior al 2%, la proposta d’increment serà de 
l’1%. 
 
c) Si l’increment del PIB és igual o superior al 2%, la proposta d’increment no excedirà l’1,5%. 
 
Les propostes d’increment salarial han de ser considerades, també, en funció de la situació 
econòmica actual en la qual desenvolupa la seva activitat un sector o una empresa en 
concret, per la qual cosa els increments poden i han de considerar-se per sobre de 
l’expressat en el II AENC, si un determinat sector o empresa està en situació òptima per 
absorbir increments superiors. La crisi no pot ser excusa perquè sectors i empreses 
s’instal·lin en una dinàmica de pressió salarial a la baixa que no els correspon per les seves 
dades econòmiques. 
 
Així, la proposta per als convenis que inicialment no tinguin referenciat l’increment a l’AENC 
o qualsevol altre barem d’increment ja pactat anteriorment, hauríem de fer-la intentant que, 
com a mínim, cobreixi les expectatives d’IPC donades pels organismes econòmics 
anteriorment esmentats i tenint en compte els màxims i mínims anunciats anteriorment 
(0,9% i 1,5%) , sempre adequant-los a la situació de sector i/o empresa. 
 
No hem d’oblidar que l’AENC i l’AIC ofereixen orientacions per obtenir increments salarials 
addicionals amb vinculació als resultats econòmics de les empreses. Aquests increments 
addicionals són de més fàcil fixació en l’àmbit de l’empresa, encara que, en l’àmbit sectorial, 
poden incloure-s’hi clàusules que obliguin a fixar increments de caràcter variable lligats als 
resultats econòmics de les empreses, clàusules que es troben recollides en el seu àmbit 
funcional i que han de pactar-se a cada empresa. 
 
És important que els increments variables lligats a resultats econòmics compleixin 
determinats requisits que afavoreixin la seva consecució i el seu control sindical. Han de 
dependre sempre d’EBITDA, més que del benefici net, perquè les amortitzacions escapen al 
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control sindical. És imprescindible, alhora, pactar sistemes d’informació documental que ens 
permetin controlar i verificar tots aquells factors als quals lliguem la consecució 
d’increments variables addicionals. Per tant, han de ser mesurables i quantificables perquè 
en cas d’incompliment empresarial puguin ser reclamats davant la jurisdicció social. 
 
La incorporació de clàusules de revisió salarial en la negociació de convenis ha sofert una 
constant reducció. La seva presència en els convenis és de més o menys el 40%, i són 
necessàries per garantir que els salaris no perdin poder adquisitiu. D’entrada, la seva 
vinculació a l’IPC real seria el més desitjable per evitar aquesta pèrdua. Si es tenen dificultats 
de vinculació a l’IPC real, les clàusules poden tenir com a referent els resultats econòmics de 
l’empresa, la productivitat, etc., i, en cas de negociació sectorial, índexs sectorials 
mesurables i/o quantificables. En cap cas la recomanació implica que s’hagi d’excloure l’IPC 
real com a referència, encara que en l’actual context resulti de difícil consecució i més tenint 
en compte que, a principis del 2014, el Govern té previst aprovar una llei sobre desindexació 
de l’economia que té com a objectiu desvincular els preus dels serveis públics de l’IPC. Això 
influirà decisivament en la negociació col·lectiva lligada al sector públic, que també pretén, 
encara que no obligatòriament, que el sector privat l’adopti. Sense cap dubte, però, 
trobarem, en les meses negociadores, posicions patronals que se sumaran al plantejament 
governamental. 
 
 
FLEXIBILITAT INTERNA 
 
 
Classificació professional i mobilitat funcional 
 
La Llei 3/2012 ha modificat el contingut de l’article 22 de l’ET, i obliga a establir la 
classificació professional mitjançant grups professionals. Cal considerar que aquesta 
classificació és un procés complex que requereix un gran coneixement del sector o empresa 
on es vulgui realitzar el pas de categories a grups professionals, però que, alhora, és 
imprescindible dur-la a terme perquè el conveni col·lectiu passa el control de legalitat previ 
al seu registre i publicació en el REGCON. 
 
Cal recordar que l’objectiu de la reforma, en aquest cas, no és cap altre que ampliar la 
mobilitat funcional dels treballadors com a mecanisme de flexibilitat interna i que la 
negociació col·lectiva es l’única eina mitjançant la qual podem limitar i regular la flexibilitat 
de forma clara. És imprescindible el seguiment i control d’aquest tipus de processos per les 
federacions, sobretot en aquells àmbits on se sol tenir menys presència activa, per evitar 
situacions posteriors de difícil resolució. 
 
Per a la seva negociació haurem d’assegurar la participació sindical, tant pel que fa a la 
definició dels grups, les aptituds, les qualificacions i les titulacions corresponents i els 
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continguts generals de la prestació de cadascun d’ells, com pel que fa a la definició de 
mecanismes que permetin als treballadors i treballadores la reclamació individual en cas de 
desacord en l’assignació i evitin qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, antiguitat o 
edat. Així doncs els grups professionals només es crearan a raó d’aptituds i competències 
desenvolupades en el lloc de treball i no per qüestions allienes i discrimitatòries. 
 
Té gran importància, a l’hora de la seva elaboració, que els grups estiguin adaptats al 
Sistema Nacional de Qualificacions, amb la qual cosa afavorirem el posterior 
desenvolupament professional. 
 
Hem de garantir que la formació professional que els treballadors i treballadores necessiten 
per assolir millores en les seves perspectives dins l’empresa, sigui respectuosa amb la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
 
Ordenació del temps de treball i conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral 
 
La nova regulació de la distribució irregular de la jornada a disposició de l’empresari, sense 
negociació amb la representació sindical, fa que hàgim de promoure en la negociació 
col·lectiva una regulació encaminada a corregir l’arbitrarietat empresarial i, alhora, a garantir 
la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. Si no ho fem, l’empresari o 
empresària podrà utilitzar la distribució irregular del 10% pràcticament al seu antull. 
 
El nostre principal objectiu en aquesta matèria no pot ser cap altre que regular l’organització 
flexible del temps de treball, tant en la negociació col·lectiva sectorial com en la d’empresa.  
 
La negociació col·lectiva sectorial ha de garantir l’establiment de les regles generals 
d’ordenament flexible del temps de treball que garanteixin, en el si de l’empresa, la 
participació de la representació legal dels treballadors, i, en l’àmbit de l’empresa, la 
regulació adaptada amb l’acord del nombre màxim d’hores flexibles, períodes de 
reorganització del temps de treball, jornades mínima i màxima, circumstàncies concretes en 
les quals es pot fer ús de les hores flexibles i regles de compensació. 
 
L’ús de la distribució irregular del temps de treball ha de tenir en compte tots aquells 
conceptes que permetin al treballador o treballadora conciliar la seva vida personal, familiar 
i laboral, així com els corresponents preavisos amb suficient antelació a l’inici de períodes 
flexibles. 
 
Els drets de conciliació establerts a la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones 
i homes, prevalen davant qualsevol modificació i han de formar part dels convenis 
col·lectius. Les recomanacions en matèria de gestió flexible del temps de treball, conciliació i 
igualtat, acordades en el si del Consell de Relacions Laborals estan avalades per CCOO. 
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Modificació substancial de les condicions de treball 
 
La nostra posició pel que fa a la necessitat de canvis de les condicions laborals a les 
empreses sempre ha respost al criteri d’afrontar aquests processos, en situacions de crisi, 
des de la perspectiva de la negociació i la participació com a fórmula per garantir que són 
eficaços, equilibrats, serveixen a la millora de la productivitat i mantenen els drets dels 
treballadors i treballadores. 
 
Els canvis produïts per la Llei 3/2012 en el règim legal de les modificacions substancials de 
les condicions de treball donen un poder il·limitat a l’empresariat per adaptar les condicions 
al seu criteri de necessitat, procediment contrari al pacte i als drets dels treballadors i 
treballadores. 
 
No hem d’oblidar que, malgrat els canvis produïts, segueix sent la causa al·legada per 
l’empresa l’element en el qual la representació legal dels treballadors pot exercir el seu 
control en els processos de consulta previs a l’adopció de les mesures proposades, i són els 
jutges o àrbitres els que, en última instància, poden exercir aquest control si impugnem la 
decisió empresarial. Serà molt important afrontar aquests processos de manera rigorosa i 
amb l’assessorament jurídic i econòmic que ens ajudarà, si optem per la impugnació de la 
decisió empresarial, una vegada finalitzat el període de consultes. 
 
Els convenis col·lectius poden establir procediments específics per afrontar aquest tipus de 
processos si són d’origen col·lectiu i poden també millorar les condicions, en el cas dels 
individuals. 
 
En els procediments que, en aquesta matèria, incorporem als convenis per fer modificacions 
de caràcter col·lectiu, hem de procurar ampliar el termini de consultes; establir el tipus de 
documentació mínim exigible, segons el tipus de causa i pretensió empresarial de 
modificació que hagi de presentar-se prèviament a l’inici del període de consultes; regular la 
intervenció de la representació legal dels treballadors i les organitzacions sindicals en el 
procés quan no hi hagi representació legal dels treballadors a l’empresa, i ampliar els 
terminis en els quals les mesures siguin executables. 
 
Tant per les modificacions de caràcter col·lectiu, com per les individuals, cal millorar, per 
conveni, la indemnització mínima en els casos en què els afectats per la mesura optin pel 
dret a extingir la seva relació laboral en el cas de considerar-se perjudicats. És molt 
recomanable que els convenis col·lectius disposin de mesures per solucionar les 
discrepàncies en aquests casos, remetent-les al TLC i acceptant, les parts, l’arbitratge de 
manera obligatòria per donar solució a les diferències on considerem que això ens beneficia i 
voluntari quan ho creiem necessari. 
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Si no hi ha representació legal dels treballadors a l’empresa on es pretenguin adoptar 
mesures d’aquest tipus és més difícil defensar els interessos dels treballadors i treballadores. 
Per això, els convenis col·lectius sectorials, els de grups d’empresa o els d’empresa han de 
preveure aquest tipus de situacions i intentar que els treballadors i treballadors optin per 
deixar en mans de les organitzacions sindicals la seva representació en els períodes de 
consulta. 
 
 
Inaplicació del conveni 
 
La regulació és donada per la Llei 3/2012. Les inaplicacions de les condicions de treball que 
estableixen els convenis col·lectius atempten contra drets constitucionals com la llibertat 
sindical i la força vinculant dels convenis col·lectius —sense oblidar l’òrgan tripartit que les 
resol en cas que s’esgotin els procediments de negociació establerts—, de claríssim 
contingut inconstitucional, cosa que permet a l’autoritat laboral participar i decidir sobre les 
inaplicacions proposades. 
 
També la falta de representació legal dels treballadors en una empresa on es pretengui una 
inaplicació de conveni fa que el compliment de les garanties mínimes d’informació segons la 
causa al·legada i el control de la comissió expressa per fer front al període de consultes sigui 
font de possibles abusos i irregularitats en l’adopció d’acords en aquestes empreses. 
 
L’adopció per part dels convenis col·lectius d’instruments que garanteixin de manera 
efectiva els procediments de negociació en els períodes de consulta es fa imprescindible. Hi 
ha continguts de regulació que cal incloure, com ara l’ampliació del període de consultes, el 
nombre mínim de reunions que s’han de celebrar durant el període de consultes, afavorir la 
presència sindical en les comissions negociadores en cas que no hi hagi representació legal 
dels treballadors i treballadores, regulant requisits i formalitats que dificultin les comissions 
sense presència sindical, la documentació mínima exigible abans d’iniciar el període de 
consultes, la vigència de la inaplicació i l’establiment de criteris mínims que cal respectar en 
matèria de salaris, jornada màxima, rendiments exigibles, manteniment de l’ocupació i 
obligacions establertes en la LOI, que no poden ser matèria d’inaplicació de conveni. 
 
La remissió al TLC de les discrepàncies durant el procés negociador i una vegada finalitzat, i 
la submissió d’aquestes discrepàncies a l’arbitratge obligatori, acceptat per les parts, són 
elements importants que cal incloure en la negociació col·lectiva sectorial i d’empresa, amb 
la finalitat d’evitar la decisió última, en cas d’acabar el període de consultes sense acord, en 
els òrgans tripartits, amb presència de l’autoritat laboral esmentada anteriorment, que per 
al cas de Catalunya serà la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius del Consell de 
Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, que té la seva regulació al Decret 
245/2013, de 5 de novembre, d’organització i funcionament de la mateixa. 
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El paper que la reforma assigna, en el cas de Catalunya, a la Comissió Executiva de Convenis 
Col·lectius del Consell de Relacions Laborals, com a òrgan de resolució directa o mitjançant 
arbitratge de tercers designats per ella, i encara que la nostra posició és contrària a la 
participació d’aquest tipus d’òrgans en la resolució de les inaplicacions de conveni, farà que 
la nostra presència contribueixi a vetllar pel compliment estricte dels procediments, 
l’existència de les causes al·legades i l’equitat en l’adopció de mesures, la qual cosa en cap 
cas és incompatible amb el nostre rebuig a la intervenció de l’Administració en aquests 
conflictes. D’altra banda, promourem en la negociació col·lectiva la solució autònoma dels 
conflictes a través del TLC, deixant clara la inconstitucionalitat d’aquest tipus d’intervenció, 
on l’Administració acaba desvirtuant la mateixa negociació, amb connivència als interessos 
empresarials. 
 
 
COMISSIONS PARITÀRIES 
 
Les reformes del 2010 i el 2011 van potenciar les comeses que poden abordar les comissions 
paritàries dels convenis col·lectius, reforçant la intervenció en la gestió del contingut del 
conveni i les funcions que ha d’exercir. Així, el seu paper en matèria de conflictes col·lectius 
d’interpretació o aplicació del conveni esdevé de caràcter obligatori previ a la interposició de 
demandes o solucions extrajudicials de conflictes, i la seva resolució té eficàcia jurídica. Hem 
de dotar aquestes comissions de procediments i terminis d’actuació en la resolució 
d’aquestes noves atribucions i que la no-resolució en termini sigui considerada com un 
requisit que permeti acudir al TLC o a l’òrgan jurisdiccional competent. 
 
Pot regular-se, a través de la comissió paritària, la seva participació en els processos de 
modificacions substancials de les condicions de treball i inaplicacions de conveni, definint el 
tipus de documentació exigible en funció de les causes al·legades, la durada mínima del 
període de consultes i tot allò que s’esmenta en aquest document en apartats anteriors, així 
com la resolució de les discrepàncies a través d’arbitratge obligatori en el TLC. 
 
Un clar exemple de l’atribució de competències que cal incloure en la negociació col·lectiva 
per resoldre tant conflictes relacionats amb la interpretació i/o l’aplicació del conveni 
col·lectiu, com amb l’atribució de competències en matèria de modificació substancial de les 
condicions de treball i la inaplicació del mateix conveni, el trobem en el Conveni col·lectiu 
d’àmbit de Catalunya, amb codi 79000815011994, d’establiments sanitaris d’hospitalització, 
assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques dels anys 2012 i 2013, regulació que 
trobarem en els articles 11 i 12, i en la disposició addicional segona. 
 
No hem d’oblidar que el bon funcionament i la utilitat de les comissions paritàries en els 
convenis col·lectius tenen a veure amb el fet que es dotin de bons reglaments de 
funcionament i dels recursos materials i econòmics de què disposin, que han d’estar 
previstos en el conveni col·lectiu. 
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VIGÈNCIA DELS CONVENIS COL·LECTIUS: ULTRAACTIVITAT 
 
Les modificacions produïdes per la Llei 3/2012, en l’article 86 de l’ET, pel que fa a la 
ultraactivitat dels convenis col·lectius, ha alterat significativament, com hem pogut 
comprovar recentment, el conjunt de la negociació col·lectiva. 
 
Les conseqüències de la pèrdua d’ultraactivitat es poden resumir en dos tipus de situacions 
que afecten els treballadors i treballadores inclosos en l’àmbit d’aplicació del conveni: 
 
1. Si hi ha un conveni superior vigent que inclogui l’àmbit funcional i territorial, serà el nou 
conveni d’aplicació, que pot establir condicions inferiors que empitjorin les que es gaudien 
anteriorment. 
 
2. Si no hi ha un nou conveni superior, es produirà una nova situació de conseqüències 
jurídiques, encara no resoltes, i que poden, en el millor dels casos, produir la 
individualització de les relacions laborals. 
 
La problemàtica que podem trobar-nos amb la pèrdua de la ultraactivitat va des de la 
concurrència de diversos convenis d’àmbit superior fins a l’existència d’un conveni d’àmbit 
provincial que reculli l’àmbit funcional i territorial perdut. 
 
En el primer cas, es resoldrà pel que preveuen els articles 83.2 i 84, apartats 1, 3, 4 de l’ET, 
però en el segon, si atenem a la literalitat de l’apartat 3 de l’article 86 del l’ET, sorgirien 
dubtes sobre si és aplicable un conveni d’àmbit inferior. Aquest tipus de situacions tindran 
difícil acomodament en la negociació col·lectiva i la seva resolució serà la via jurídica, és a 
dir, es donarà una contribució més de la reforma a la judicialització de les relacions laborals. 
 
Tal com hem vist, les sentències en matèria d’ultraactivitat han admès el respecte al 
manteniment indefinit de la vigència del conveni col·lectiu, sempre que estigués 
expressament pactada abans de la reforma, posició que, encara que no estableixi 
jurisprudència, de moment sí que valida la posició doctrinal que CCOO ha mantingut.  
 
Hi ha altres situacions pel que fa al manteniment de la ultraactivitat: quan no existeix 
clàusula expressa, serà necessari esperar noves pronunciacions judicials que ens orientin en 
la seva resolució. 
 
Cal recordar que correspon a les parts establir la durada dels convenis i que aquesta vigència 
pot marcar diferents períodes per a diferents matèries regulades en aquests, com ara que 
continuï existint la pròrroga del conveni si no hi ha denúncia expressa de les parts, cas en 
què es mantindria la ultraactivitat i que, si no hi ha pacte en contra, la ultraactivitat, una 
vegada denunciat el conveni, perdria la seva vigència. 
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A pesar que en molts convenis, tant sectorials com d’empresa, disposem de clàusula 
expressa d’ultraactivitat que ens pot permetre afrontar la negociació amb menys pressió, és 
necessari agilitar els processos negociadors en la mesura que, cas per cas, considerin més 
oportunes les estructures federatives. 
 
En matèria d’ultraactivitat els nostres objectius van encaminats a fitar elements, situacions i 
fases en el procés negociador; així hauríem de preveure que el registre de la denúncia 
s’ajusti al màxim a la finalització de la vigència i que la constitució de la comissió negociadora 
i l’inici de les negociacions es realitzin en terminis com més curts millor. És interessant pactar 
d’entrada el calendari de reunions, cada quan es faran i quina serà la quantitat mínima, així 
com l’obligació de presentar per escrit les propostes de les parts i qualsevol altra 
documentació que es consideri necessària. 
 
Fixar d’entrada terminis màxims de negociació superiors al mínim establert d’un any on no 
tinguem clàusula expressa d’ultraactivitat, la qual cosa contribuirà a rebaixar la pressió en el 
procés negociador. 
 
Preveure el recurs a l’arbitratge voluntari, per a cada cas concret, en el TLC, durant la 
negociació i quan finalitzi el termini màxim, per resoldre les diferències, per la qual cosa és 
important que en les actes de les reunions de la comissió negociadora quedin reflectits els 
acords parcials obtinguts, així com la posició inamovible i intransigent patronal pel que fa a 
les seves posicions inicials. Això pot ser de gran utilitat en cas que finalitzi el termini de 
negociació sense acord per demostrar la falta de bona fe durant el procés negociador. 
 
La fi de vigència d’un conveni col·lectiu ha de ser motiu de reflexió, en el sentit que ha de 
permetre valorar seriosament si és el moment o no de prescindir dels àmbits de negociació 
que es mantenen gairebé artificialment. La pèrdua de la ultraactivitat pot ser un bon recurs a 
l’hora de desfer-nos d’unitats negociadores on la presència d’afiliació i de representació 
sindical és pràcticament nul·la, a més d’afectar reduïts grups de treballadors i treballadores. 
 
Abans d’abandonar una unitat negociadora cal tenir previst incloure el seu àmbit en un altre 
conveni on sigui compatible o preveure generar, juntament amb àmbits relacionats, 
convenis col·lectius d’àmbit superior (Catalunya) amb la finalitat de no deixar grups de 
treballadors i treballadores sense cobertura en la negociació col·lectiva. 
 
 
OCUPACIÓ 
 
Els efectes que aquesta última reforma laboral té sobre l’ocupació són coneguts de sobra i 
suportats per tots. La destrucció d’ocupació segueix produint-se, malgrat que la mateixa 
reforma pretenia crear un nou marc normatiu que contribuís a la creació d’ocupació. 
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La reforma no només no ha contribuït a la creació d’ocupació, sinó que ha agreujat els seus 
efectes sobre el mercat de treball. Si l’austeritat i la recessió combinades destrueixen 
ocupació, en entrar en joc, una nova normativa que afavoreix l’ajust a les mans dels 
empresaris i empresàries i la seva arbitrarietat fa que la destrucció d’ocupació sigui major i 
es concentri en els assalariats i assalariades. 
 
La reforma està contribuint a deteriorar fortament la qualitat de l’ocupació. Hem assistit a 
una nova forma en el model d’ajust, provocat per l’abaratiment i la descausalització de 
l’acomiadament; ara, a més de no renovar contractació temporal, es redueixen els llocs de 
treball amb contracte indefinit. 
 
L’ajust també afecta el temps de treball, amb la substitució de llocs de treball a temps 
complet per contractació a temps parcial, que en la majoria de casos no respon a la voluntat 
del treballador o treballadora i que massa vegades amaga multitud de pràctiques 
empresarials irregulars. 
 
L’evolució de la contractació a Catalunya entre setembre del 2012 i setembre del 2013 
reflecteix clarament la pèrdua de contractes indefinits respecte dels temporals: 
 
 

TIPUS 
CONTRACTE 

SETEMBRE 2012 SETEMBRE 2013 VARIACIÓ PERCENTATGE 

Indefinits 224.580 175.887 –48.693 –21,68% 
Temporals 1.383.716 1.423.716 40.000 2,89% 
TOTAL 1.608.296 1.599.603 –8.693 –0,54% 
 
 
Per tant, la negociació col·lectiva ha de prioritzar la intervenció en matèria de contractació 
amb l’objectiu de reforçar la contractació indefinida i regular la utilització de la contractació 
a temps parcial no voluntària en els convenis col·lectius. 
 
Cal definir, en els convenis col·lectius, els models de contractació més adequats al tipus 
d’activitat que desenvolupa el sector o l’empresa, fixant temps màxims d’utilització i 
regulant la seva conversió en contractació indefinida. En els sectors en què el contracte a 
temps parcial sigui d’utilització habitual, cal regular en conveni col·lectiu la durada mínima 
del contracte i que el seu desenvolupament sigui en jornada compactada, limitant-ne l’ús a 
l’estrictament necessari, per afavorir la contractació a temps complet. 
 
En el cas dels contractes en formació, reduir la seva durada màxima que recull la Llei, 
millorant la seva remuneració i limitant l’ús només als llocs de treball que correspongui, 
duent a terme un control sobre les titulacions i la formació que es rep, tot plegat per afavorir 
la contractació indefinida. 
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És necessari garantir la presència sindical en els processos de contractació i subcontractació 
a l’empresa, per la qual cosa, ja sigui directament a través del conveni d’empresa o 
indirectament en el conveni sectorial, la regulació de procediments previs a la decisió 
empresarial, pel que fa a la contractació i a la subcontractació, és cada vegada més 
necessària. La regulació per conveni ha d’incloure la informació suficient sobre les causes 
que porten l’empresa a la subcontractació. A més, s’ha d’incloure la presentació 
d’alternatives i els criteris objectius que indiquin quins tipus d’activitats poden ser objecte de 
subcontractació i quins no. 
 
Cal garantir regulacions en els convenis col·lectius que facin que, a la finalització d’una 
subcontractació, no es produeixi l’extinció dels contractes dels seus treballadors i 
treballadores en ser subrogats per la nova empresa subcontractada. 
 
 
SALUT LABORAL 
 
La salut laboral té una escassa presència en els processos de negociació col·lectiva, tant en el 
seu desenvolupament en l’àmbit sectorial com en l’àmbit de l’empresa. La situació de crisi 
econòmica facilita que les empreses retallin o no inverteixin en matèria de prevenció de 
riscos laborals, protecció dels treballadors i treballadores, i millora de les seves instal·lacions. 
En les circumstàncies actuals, és més necessari que mai abordar el proper procés de 
negociació col·lectiva amb propostes que tinguin en compte la salut, tant en les condicions 
de treball com en els procediments de participació i intervenció sindical. 
 
Les nostres propostes han d’anar encaminades a incloure en el conveni col·lectiu clàusules 
que incideixin en aspectes que més tard facilitaran la resolució de les problemàtiques que 
sorgeixen en el dia a dia als comitès de seguretat i salut i/o als delegats i delegades de 
prevenció. 
 
És necessari el dret de codecisió en l’elecció i el canvi de mútua i servei de prevenció, i 
també respecte de la gestió de la IT per part de la mútua. L’estratègia general concertada ha 
d’afavorir aquest fet a partir de:  
 
a) A les empreses de més de 50 treballadors i treballadores: el nou dret sindical que cal 
negociar, l’avaluació prèvia, la modalitat preventiva i, si escau, la renovació del servei de 
prevenció, amb l’obligació empresarial de motivar la seva decisió en cas de desacord i la 
possibilitat d’acudir a una mediació o arbitratge, en aquest cas, davant el TLC.  
 
b) En el mateix sentit, amb la nova obligació empresarial de presentar una memòria anual, 
en el si del CSS, sobre l’activitat del servei de prevenció, i amb la possibilitat, si no n’estem 
satisfets, de poder fer un informe davant l’autoritat laboral exigint mesures correctores. 
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Aquest procediment obre noves perspectives a la negociació del model preventiu, que 
també pot incloure actuacions davant el TLC.  
 
A partir de les experiències concretes en aquesta matèria, ha de ser més viable l’extensió de 
clàusules en els convenis col·lectius i en els acords que explicitin el dret de codecisió, tant 
respecte de la mútua com del servei de prevenció, que és el nostre objectiu sindical central. 
 
Una altra de les problemàtiques en matèria de prevenció de riscos laborals més estesa és la 
relacionada amb la subcontractació de serveis o activitats que es desenvolupen al centre de 
treball de l’empresa principal i la falta de coordinació de les activitats preventives conjuntes, 
per la qual cosa és imprescindible regular en conveni la participació de les diferents RLT 
conjuntament amb la RLT de l’empresa principal mitjançant òrgans creats a aquest efecte 
que garanteixin la seguretat i la salut del conjunt de treballadors i treballadores d’ambdues. 
 
Els convenis col·lectius han de regular explícitament la realització d’avaluació de riscos 
psicosocials, indicant el mètode PSQ CAT21 COPSOQ, conegut com a ISTAS21, i la 
metodologia més avançada i experimentada en la detecció d’aquest tipus de riscos a 
l’empresa. 
 
També és necessari que els convenis col·lectius obliguin les empreses a elaborar una llista de 
llocs de treball exempts de riscos que puguin ser ocupats per treballadores embarassades o 
en període de lactància, així com treballadors i treballadores en situacions especials, 
sensibles a riscos i treballadors i treballadores d’ETT. 
 
En l’ordenament laboral, a l’efecte de l’extinció del contracte de treball, l’absentisme està 
previst mitjançant dues figures jurídiques connexes: d’una banda, mitjançant 
l’acomiadament disciplinari, per a les faltes d’assistència injustificades a la feina (article 54, 
apartat 2.a de l’ET), i, de l’altra, mitjançant l’acomiadament per causes objectives, per a les 
faltes al treball intermitents, incloent-hi, a aquests efectes, fins i tot les justificades (article 
52, apartat 2, de l’ET). 
 
Aquest segon cas és el que hauria de merèixer la nostra atenció. En aquest sentit, caldria 
articular, en la negociació col·lectiva, mecanismes que serveixin per reduir-ne l’impacte i, 
alhora, ens permetin conèixer el tipus d’absentisme que es produeix a les empreses i quines 
en són les causes, a fi de determinar mesures que contribueixin a reduir-lo. Actuar perquè hi 
hagi l’obligació de lliurar a la RLT, mensualment, la relació d’absències contribuiria a 
determinar-ne les causes i proposar mesures correctores en matèria de salut laboral. 
 
Donar valor a la negociació col·lectiva en relació amb la salut laboral, amb l’objectiu de 
traslladar al conveni col·lectiu els millors acords i les millores pràctiques en matèria de salut 
laboral, és a dir, els millors acords dels comitès de seguretat i salut. Així, el que són bones 
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experiències puntuals es converteixen en regulacions estables, capaces, també, d’estendre’s 
a altres empreses des dels convenis sectorials. 
 
Extensió en els convenis sectorials dels agents sectorials i/o territorials a les empreses que 
tinguin entre 6 i 50 treballadors i treballadores, i que no tinguin representació legal dels 
treballadors i treballadores, el nou dret a fer visites a través de la nova figura de l’agent de 
prevenció sectorial o territorial.  
 
Els convenis col·lectius sectorials de Catalunya han de constituir un òrgan específic, excepte 
si hi ha la comissió de salut laboral corresponent, que pot assumir la competència, a fi de 
dissenyar programes i criteris d’actuació. 
 
Les nostres federacions sindicals de Catalunya han de contribuir a la constitució dels acords i 
dels òrgans específics estatals, necessaris per canalitzar el finançament de les actuacions.  
 
Els convenis col·lectius han d’incorporar, de manera específica, la instància a la comissió de 
salut laboral del TLC, després d’haver fet prèviament una conciliació, amb la finalitat de 
resoldre divergències i conflictes en matèria de prevenció de riscos, o bé per prevenir-los o 
assessorar les parts.  
 
 
MOBILITAT I MEDI AMBIENT 
 
 
La mobilitat sostenible als centres de treball 
 
La negociació col·lectiva (NC), sectorial o d’empresa, ha de regular que la mobilitat dels 
treballadors i treballadores sigui objecte d’anàlisi conjunta, entre l’empresa i la 
representació sindical, de forma periòdica (per exemple un cop a l’any), amb l’objectiu 
d’establir mesures concretes que afavoreixin la mobilitat sostenible de les persones. 
 
Tot canvi substancial de l’organització del treball, dels horaris i de l’obertura de nous centres 
de treball o d’activitats itinerants ha de mesurar el seu impacte en termes de mobilitat 
sostenible, mitjançant una anàlisi conjunta, entre l’empresa i la representació sindical, amb 
l’objectiu de trobar les millors alternatives de mobilitat sostenible. 
 
La NC ha d’establir com a criteri que els plans de mobilitat sostenible han de tenir en 
consideració l’empresa de manera integral: plantilles pròpies, subcontractades, treballadors 
i treballadores autònoms, etc. També és necessari considerar l’entorn immediat (polígon 
industrial, municipi, comarca, etc.). És necessària una defensa del transport col·lectiu 
existent i la seva extensió a tota la plantilla, amb independència de la data d’ingrés, evitant 
situacions de desigualtat. La utilització dels mitjans de transport col·lectiu ha d’estar 
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finançada, principalment, per la part empresarial. La transformació de compensacions 
econòmiques o de drets parcials en drets personals en forma de títol de transport col·lectiu 
té avantatges fiscals per al treballador i treballadora i permet estalvis a l’empresa. La NC pot 
incorporar aquests mecanismes en un benefici comú.  
 
La NC ha d’establir que els accidents in itinere, especialment els de trànsit, s’incorporin a 
l’avaluació de riscos i en el pla de prevenció consegüent.  
 
La NC pot establir com a criteris per a la gestió de la mobilitat la diversitat de situacions 
personals, especialment per als col·lectius amb més desigualtats en matèria de mobilitat: 
dones, immigrants, joves i persones amb discapacitat funcional. De la mateixa forma, la NC 
ha d’excloure explícitament el permís de conduir i la propietat del cotxe com a criteri de 
selecció de personal, i ha d’afavorir el fet de compartir cotxe, la gestió sostenible de 
l’aparcament o la disponibilitat d’espais per usos ciclistes.  
 
 
Medi ambient: la sostenibilitat ecològica de les empreses 
 
La NC, sectorial i d’empresa, ha de regular la necessitat d’establir espais d’interlocució en 
matèries específiques relacionades amb el medi ambient i la participació sindical en el 
seguiment periòdic dels plans de gestió ambientals o de les qüestiones vinculades amb els 
impactes que es puguin generar sobre l’entorn. Aquesta participació es pot articular amb un 
àmbit específic o comissió dins del comitè d’empresa. La NC ha de permetre que els àmbits 
de participació ambiental col·laborin en l’elaboració, la implantació i el seguiment de la 
política ambiental de l’empresa, amb especial atenció a les tasques de formació i de 
comunicació laborals. Els àmbits de participació ambientals definits per a la NC han 
d’impulsar l’aplicació de sistemes de gestió ambiental certificats, especialment en el cas de 
l’EMAS, que reforça els elements d’intervenció social.   
 
La NC ha de regular i establir competències en matèria de gestió ambiental per als comitès i 
per als delegats i delegades de personal. Per permetre la participació efectiva de la 
representació dels treballadors i treballadores, els àmbits ambientals han de comptar amb el 
suport de la responsabilitat del delegat i delegada de medi ambient, amb crèdit horari 
suplementari i amb les fórmules més adequades d’intervenció. Els delegats i delegades de 
medi ambient ha de fer d’eines de col·laboració amb els responsables de l’empresa en el 
desplegament de les millores en l’acció mediambiental, el que pot permetre la cooperació 
dels treballadors i treballadores en el compliment de la normativa i en la reducció 
d’impactes. Aquesta figura serà la base de la capacitat d’interlocució de la representació 
sindical. 
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IGUALTAT 
 
El nostre objectiu prioritari en matèria d’igualtat de gènere en la negociació col·lectiva és 
eliminar les discriminacions i desigualtats de les dones en el món laboral, i per a això 
disposem de la Llei orgànica 3/2007, d’igualtat efectiva de dones i homes. També hem de 
considerar que la Llei 35/2010, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, en 
la seva disposició 11, concreta i reforça tot allò que no pot tocar la reforma en matèria 
d’igualtat descrites per la Llei. 
 
La nostra organització té definits perfectament els continguts que en aquesta matèria 
haurien d’incloure’s en els convenis col·lectius, així podem realitzar una lectura de repàs del 
document d’objectius de la negociació col·lectiva per al 2012 i del document “Els plans 
d’igualtat en la negociació col·lectiva”, que ens expliquen en quina situació estem i donen 
models d’articles per incloure en la negociació col·lectiva. 
 
La pretensió per a la negociació col·lectiva del 2014 en matèria d’igualtat de gènere ha de 
contenir el compromís d’incloure algun tipus de clàusula sobre els temes que a continuació 
es desenvolupen, però en cap cas implica que solament hagin de ser aquests. 
 
Cal incloure en l’articulat dels convenis col·lectius corresponents la seva comissió paritària, la 
creació d’algun instrument de seguiment específic de les mesures d’igualtat i dels plans 
d’igualtat, així com de resolució de conflictes relacionats amb la igualtat de gènere que, de 
no poder-se resoldre en el si de la comissió, adopti l’arbitratge obligatori en el TLC com a 
mètode de resolució dels conflictes. 
 
Cal afegir, com a dret de la RLT, el fet de rebre informació, almenys anualment, relativa a 
l’aplicació a l’empresa del dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, que 
haurà d’incloure dades sobre dones i homes en els diferents nivells professionals i de les 
mesures adoptades per fomentar la igualtat. En cas d’haver-se establert un pla d’igualtat, cal 
informació sobre l’aplicació d’aquest. 
 
La inclusió de mesures d’igualtat en la promoció, les retribucions, la jornada de treball, la 
formació i la salut laboral han de ser objecte d’inclusió en els convenis col·lectius, i s’ha de 
definir en l’articulat el contingut d’aquest tipus de clàusula, en funció del sector o de 
l’empresa. És d’interès el document de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya sobre 
bones pràctiques en matèria d’igualtat. 
 
Sobre els plans d’igualtat, hem de seguir exigint la seva realització a les empreses de més de 
250 treballadors i treballadores on encara no s’han dut a terme. Rebaixar en els convenis el 
nombre de treballadors i treballadores per exigir un pla d’igualtat i deixar-lo en 150 i, a la 
vegada, definir en el conveni en què consisteix un pla d’igualtat: diagnosi, objectius, 
mesures, calendartizació, seguiment i evolució, amb els seus indicadors corresponents. La 
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constitució d’instruments de participació, ja siguin adjunts a la comissió paritària o com a 
comissió independent per a l’elaboració i el seguiment dels plans d’igualtat, és indispensable 
perquè aquests compleixin els objectius sindicals en la matèria. 
 
Cal incloure clàusules sobre assetjament sexual o per raó de sexe que recullin la seva 
definició segons la Llei d’igualtat o la Llei contra la violència masclista. Aquestes clàusules 
han de contenir protocols d’actuació, mesures de formació i sensibilització, i mesures 
sancionadores com a falta molt greu per a l’assetjador. La resolució dels conflictes s’ha de 
realitzar a través de la comissió d’igualtat. 
 
Cal recollir en el conveni tots els drets que, en matèria de conciliació, hi ha en la Llei 
d’igualtat i eliminar-ne totes les referències i els textos en la Llei de l’any 1999. 
 
Cal preveure en el conveni una clàusula que inclogui les mesures de la Llei orgànica 1/2004, 
de mesures de protecció integral contra la violència masclista: permisos, reduccions 
horàries, excedències, suspensió de contracte i canvis d’horaris i de lloc de treball. 
 
 
PROPOSTES EN L’ÀMBIT LGTB 
 
En matèria de prevenció de riscos: 
 
Elaboració d’un protocol de no-discriminació (PDN), que inclogui especificacions i actuacions 
per a la prevenció i resolució de la discriminació per orientació sexual i/o identitat de gènere, 
en el qual s’incloguin garanties d’ajut al treballador o treballadora víctima de l’assetjament, i 
que es garanteixi el seu dret a la intimitat i a la confidencialitat. En cas de ja estar elaborat 
un protocol, cal incloure-hi les clàusules. S’ha de crear una comissió paritària de seguiment 
del PND per garantir-ne el bon funcionament. 
 
En matèria de VIH, si ateses les característiques del lloc de treball no és necessari fer-se la 
prova, cal vigilar que no es violi el principi d’intimitat i que no s’exigeixi a persones d’aquest 
col·lectiu de fer-se-la. En cas d’haver-hi persones seropositives, cal vetllar per la seva no- 
discriminació. 
 
En matèria de sancions: 
 
Cal incloure com a falta lleu l’ús del llenguatge que pugui ser ofensiu o discriminatori per raó 
de sexe, identitat de gènere o orientació sexual vers els companys i companyes. 
 
Com a falta greu hi ha les actituds discriminatòries i el tracte discriminatori, ofensiu per 
raons d’orientació sexual o identitat de gènere adreçat a personal subordinat i/o companys 
o companyes. Així mateix, també hi consten els comportaments contraris a la llibertat sexual 
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dels treballadors i treballadores i la violació de la confidencialitat dels permisos per 
intervenció quirúrgica per canvi de sexe. 
 
En els casos de canvi de sexe del treballador o treballadora, l’empresa es comprometrà a 
mantenir el seu lloc de treball i la seva categoria i a reubicar-lo, en la mesura del possible, si 
la protecció a la seva intimitat així ho aconsella. 
 
 
JUBILACIÓ I PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA 
 
La Llei 3/2012 modifica la disposició addicional desena de l’Estatut dels treballadors, i 
impedeix que la negociació col·lectiva pugui regular sobre l’edat de jubilació com a política 
d’ocupació. 
D’acord amb el que es disposa en la legislació vigent, convé eliminar el contingut pactat en 
els convenis que hagin establert una clàusula relativa a la jubilació forçosa dels treballadors i 
treballadores amb una determinada edat, atès que la previsió legal la defineix com a nul·la i 
sense efecte i, per això, mantenir aquest tipus de clàusules pot donar lloc a requeriments 
d’esmena per part de l’autoritat laboral davant la qual es presenti el conveni per registrar-lo 
i publicar-lo. 
 
La modificació dels convenis amb clàusula sobre jubilació forçosa hauria de canalitzar-se 
buscant uns altres tipus de mesures de foment de l’ocupació connectades amb la jubilació 
voluntària. 
 
Des de la defensa del sistema públic de pensions, CCOO de Catalunya ha promogut l’extensió 
de la previsió social complementària als sectors i a les empreses a través de la negociació 
col·lectiva. 
 
El desenvolupament dels sistemes complementaris, fonamentalment a través de la 
formalització de plans de pensions del sistema d’ocupació, es promou sobre la base de 
mantenir el seu caràcter complementari, és a dir, mai substitutori, parcialment o totalment, 
del sistema públic de la Seguretat Social.  
 
Els resultats d’aquest desenvolupament són: 
 

1. Enriquir el contingut dels convenis col·lectius, incorporant nous drets per als treballadors i 
treballadores. 
 

2. Modernitzar els convenis, abordant temes com l’evolució dels complements d’antiguitat. 
 

3. Resoldre el bloqueig que es pugui produir a la negociació en qüestions com l’increment 
salarial i d’altres. 
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Els objectius de CCOO en matèria de previsió social complementària són: 
 

a) Extensió de la previsió social complementària    
 
En relació amb la negociació d’un pla de pensions en un conveni col·lectiu, cal tenir present 
que l’acord ha de centrar-se en aspectes genèrics: règim d’aportacions, període de carència 
per accedir a la condició de partícip, incorporació automàtica dels partícips, composició de la 
comissió de control i sistema de designació dels representants del partícips i beneficiaris.  
 
L’acord de la comissió negociadora del conveni col·lectiu és una de les vies legals per 
designar a la comissió promotora un pla de pensions del sistema d’ocupació. Les funcions de 
la comissió promotora són aprovar el reglament del pla de pensions, escollir el fons de 
pensions al qual adherir-se i formalitzar el pla de pensions davant l’Administració. Cal 
establir el calendari de treball de la comissió promotora.  
 

b) Millores en els plans de pensions formalitzats  
 
A través de la negociació col·lectiva d’eficàcia general es pot modificar el reglament dels 
plans de pensions del sistema d’ocupació, introduint-hi millores o canviant-ne d’altres. 
 
Aspectes per millorar el reglament del pla de pensions: règim d’aportacions, reducció del 
període de carència, adhesió automàtica de partícips, designació dels representants dels 
partícips i beneficiaris per la representació sindical i assimilació a l’alta de persones que 
hagin extingit la relació laboral per un ERO.  
 
Temes per introduir que milloren la transparència i la participació: creació d’una oficina 
d’atenció al partícip i beneficiari, espai a la intranet de l’empresa per a la comissió de control 
del pla de pensions i la representació dels partícips i beneficiaris, adreça electrònica de la 
representació dels partícips i beneficiaris, i crèdit d’hores sindicals i mitjans materials per 
exercir les funcions de membres de la comissió de control. 
 
Ordenar l’existència de plans de pensions a empreses d’un mateix grup, sigui transformant 
els plans de pensions existents en un sol pla de pensions de promoció conjunta o constituint 
un fons de pensions comú per als plans de pensions d’un mateix grup, sindicalitzant-ne el 
desenvolupament i reduint despeses per economies d’escala. 
 
Atenció a la conciliació familiar i a la laboral i a la igualtat de gènere: manteniment 
d’aportacions en casos d’excedència per tenir cura de familiars o durant la reducció de 
jornada per cura de menors, en situació de suspensió de relació laboral per víctimes de 
violència domèstica o per prevenció de problemes durant l’embaràs, llenguatge no sexista 
del reglament i d’altres de recollides en documents de CCOO. 
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Desenvolupament de clàusules d’inversió socialment responsable a partir d’establir un 
compromís de diàleg entre les parts, posant en comú el “mandat de gestió” del fons de 
pensions, els principis de responsabilitat social de l’empresa i el contingut de les memòries 
de sostenibilitat. 
 
Promoció en els convenis col·lectius d’àmbit sectorial dels plans de pensions de promoció 
conjunta sectorials, amb comissions de control designades per i entre la comissió 
negociadora que promogui la previsió social complementària a la petita i mitjana empresa. 
 
Introduir aquesta qüestió en la negociació del conveni col·lectiu de sector com un 
compromís per desenvolupar-lo a través de la comissió promotora del pla de pensions, 
anomenada en el mateix conveni col·lectiu, establint un termini per fer-ho.  
Aconseguir drets sindicals, en cas de negociacions entre empresa i representació sindical que 
requereixin la intervenció d’experts i professionals, en situacions com expedients de 
regulació, prestacions complementàries, indemnitzacions diferides i en forma de renda, 
entre d’altres, la representació legal comptarà amb els seus propis assessors, designats per 
ells i retribuïts per l’empresa. 
 
 
RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES 
 
Àmbit d’intervenció 
 
Cal intervenir, a través de la negociació col·lectiva i l’acció sindical, en la política i en les 
actuacions de responsabilitat social de les empreses, participant en totes les fases de 
desenvolupament: elaboració, aplicació, rendició de comptes i verificació; dimensions: 
sociolaboral, mediambiental i bon govern; i àmbits d’aplicació: empresa i cadena de 
subcontractació, nacional o internacional. 
 
Propostes 
 
• Reconeixement dels sindicats com a representants del grup d’interès treballadors i 
treballadores en els processos de RSE, fonamentalment al voltant de l’elaboració de les 
memòries de RSE. 
 
• Consulta al sindicat sobre les enquestes de RSE que es realitzin a les plantilles. Participació 
en els resultats (processos de correcció i millores). 
 
• Participació del sindicat en els plans transversals de RSE (o plans directors de RSE) i/o en 
els comitès de RSE. 
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• En els convenis sectorials, creació d’observatoris sectorials de RSE (o de sostenibilitat) o bé 
inclusió de la RSE en els existents. Seran el fòrum de debat, de reflexió i d’elaboració de 
propostes davant els problemes sectorials relacionats amb la sostenibilitat. En connexió 
directa amb les recomanacions del CERSE. 
 
• Almenys a les empreses de més de 1.000 treballadors i treballadores es crearà la figura del 
delegat o delegada de RSE (o de sostenibilitat), que s’haurà de dotar de mitjans: crèdit horari 
específic, formació i informació (periòdica i addicional a l’establerta legalment per poder 
realitzar-la). 
 
Els delegats de RSE assumiran les competències relatives als processos de RSE o de 
sostenibilitat en la seva triple dimensió: econòmica, social i mediambiental. 
 
• Entre les activitats del delegat i delegada de RSE hi haurà l’elaboració d’un informe sindical 
sobre la memòria de RSE de l’empresa. Incorporació d’aquest informe com a annex a 
aquesta (aquest informe és valorat per les agències i pels organismes de valoració de RSE, i 
fins i tot pels mercats. D’aquí la justificació de petició de mitjans). 
 
• Consulta i participació del sindicat per a l’elaboració de codis ètics (que hauran de tenir un 
apartat d’informe o de rendició de comptes). 
 
 
REGISTRE TELEMÀTIC DE CONVENIS I ACORDS COL·LECTIUS 
 
És el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, de registre i dipòsit de convenis i acords 
col·lectius de treball, d’obligada lectura per part de tots els integrants de les taules 
negociadores: responsables federatius i components de cada unitat negociadora, tant 
d’àmbit sectorial com d’empresa. 
 
El Reial decret esmentat relaciona els tipus d’acords que tenen obligació de ser registrats i el 
tipus de documentació necessària per a això. Alhora és de gran utilitat l’accés mitjançant la 
consulta pública de REGCON per conèixer l’estat de tramitació del conveni o l’acord introduït 
en la seva base de dades. 
 
Totes les dades sol·licitades per REGCON són importants per disposar del màxim 
d’informació, la qual ens ajudarà en la confecció d’informes que, posteriorment, serviran per 
analitzar el desenvolupament de la negociació col·lectiva. 
 
Especialment cal parar esment en el registre del nombre de treballadors i treballadores 
afectats per una unitat negociadora i pel territori (o territoris) recollits en l’àmbit d’aplicació. 
Cal posar especialment cura en els formats informàtics que sol·licita REGCON per al seu 
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registre i per a la traducció al català dels textos sense signatures que han de servir per 
publicar-se. 
 
Per evitar possibles requeriments d’esmena per part de l’autoritat laboral, cal incloure com a 
annexos al text del conveni o de l’acord qualsevol document al qual es faci referència en el 
text. És necessari recordar que per evitar la falta de registre o la seva demora és millor que 
nosaltres mateixos, com a organització sindical, prenguem la iniciativa per registrar el 
conveni o l’acord aconseguit. 
 
Cal facilitar als membres de les comissions negociadores els annexos que apareixen en el 
Reial decret i que serveixen per recaptar la informació que ens demanarà REGCON sobre 
aquest. Al mateix temps, faciliten la rapidesa en el registre i, alhora, s’eviten requeriments 
posteriors per falta d’informació sol·licitada, fet que retarda la publicació del conveni o de 
l’acord.  
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CLÀUSULA ESTRUCTURA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
Articulació negociació col·lectiva del sector. 
 
Conveni col·lectiu general de la indústria química (codi de Conveni núm. 99004235011981). 
 
Article 1 
Àmbit funcional i Estructura de la Negociació Col·lectiva en el sector. 
 
1.2 Estructura de la negociació col·lectiva en el sector. 
 
El present Conveni col·lectiu ha estat negociat a l'empara de l'article 83.2 de l'Estatut dels Treballadors i articula la 
negociació col·lectiva en el sector de la Indústria Química a través de l'estructura negociadora següent: 
 
a) Conveni col·lectiu nacional de branca d'activitat: L'actual Conveni General de la Indústria Química en la seva XVII edició 
que és d'aplicació directa a les empreses que es troben dins del seu àmbit funcional. 
 
b) Convenis col·lectius d'empresa o centre de treball: si els hi hagués. 
 
c) Convenis col·lectius per a un grup d'empreses o una pluralitat d'empreses vinculades per raons organitzatives o 
productives i nominalment identificades. 
 
d) Pactes d'aplicació del CGIQ: Apliquen en l'empresa o, si escau, centre de treball, el que es disposa en el Conveni col·lectiu 
General, desenvolupant el que es disposa en aquest últim sobre la base de la Disposició Addicional Quarta, i s'ocupen de les 
matèries que siguin pròpies de l'empresa o del centre de treball, sotmetent-se en tot cas al que es disposa en aquell pel que 
fa a la jerarquia normativa establerta en l'article 3 de l'Estatut dels Treballadors. 
 
Sobre la base de l'anterior s'estableixen els següents criteris: 
 
1) En relació amb els pactes d'aplicació del Conveni General de la Indústria Química: A tenor de l'anterior, aquest Conveni 
col·lectiu i els pactes d'aplicació mantenen entre ells una relació de subordinació i dependència dels segons respecte del 
primer no podent els pactes d'aplicació modificar les matèries no disponibles del Conveni General, excepte l'indicat en la 
lletra c) anterior. 
 
2) Convenis d'empresa: 
 
2.1 Els Convenis Col·lectius d'empresa o centre, registrats davant l'autoritat laboral competent, són autònoms en si 
mateixos, tret que els seus signants acordin la supletorietat del present Conveni col·lectiu o la remissió de determinades 
matèries al que es disposa en aquest i en aquest cas s'estarà al que sobre el particular s'acordi en aquests Convenis 
d'empresa. 
 
No obstant l'anterior, les representacions sindicals i empresarials expressen la seva voluntat que aquest conveni 
constitueixi referència eficaç per establir les relacions laborals en tota la indústria química. A tal fi proposaran que les 
empreses amb conveni propi es remetin a aquest Conveni col·lectiu en matèries aquí regulades, així com en qualitat de dret 
supletori. Estimularan a més l'adhesió a aquest d'aquests convenis d'empresa a través dels pactes que concloguin en el 
marc dels seus respectius àmbits les representacions dels treballadors i dels empresaris. 
 
2.2 Les empreses de nova creació incloses dins de l'àmbit funcional del present Conveni col·lectiu estaran afectades pel 
mateix fins a l'entrada en vigor del que, si escau, poguessin negociar amb els representants dels treballadors. S'exceptuen 
d'aquest principi aquelles empreses que es creuen a partir de la segregació d'altres en les quals estigués en vigor un conveni 
col·lectiu en els termes de l'apartat 2.1 anterior i, en aquest cas, s'estarà al que acordin les parts. 
 
2.3 Les empreses, centres de treball, grups d'empreses i pluralitat d'empreses vinculades per raons organitzatives i 
productives afectades en l'actualitat pel present Conveni col·lectiu, quan així ho acordin els subjectes legitimats per a això, 
podran desvincular-se de l'aplicació del mateix mitjançant el següent procediment: 
 
a) Per al començament de la negociació ambdues parts (empresa i representació dels treballadors) hauran d'acordar la seva 
conformitat amb l'inici de la mateixa o, si escau, motivar la seva negativa. 
 
b) Prèviament a l'inici del procés de negociació del Conveni col·lectiu propi, l'adreça de l'empresa i la representació dels 
treballadors ho comunicaran a la Comissió Mixta únicament als efectes del seu coneixement. 
 
c) Durant el període de negociació serà aplicable el present Conveni col·lectiu. 
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d) Una vegada finalitzat el procés de negociació, l'adreça de l'empresa i la representació dels treballadors comunicaran a la 
Comissió Mixta l'acord aconseguit. En el cas que no s'aconseguís un acord pel que fa al contingut del Conveni col·lectiu 
propi, es mantindrà l'aplicació del present Conveni col·lectiu. 
 
i) Sense perjudici de la prioritat d’aplicació establerta en l'article 84.2 de l'Estatut dels Treballadors, la regulació establerta 
en el present conveni col•lectiu servirà com a contingut mínim sobre la qual pogués establir-se en àmbit inferiors en les 
següents matèries: 
 

1. Salaris mínims garantits. 
 

2. Jornada màxima anual. 
 

3. Classificació Professional. 
 

4. Règim disciplinari. 
 

5. Normes de medi ambient i seguretat i salut laboral. 
 

6. Sistemes de mediació i arbitratge per a la solució de conflictes. 
 
f) D'altra banda, el present Conveni col·lectiu tindrà la consideració de dret supletori respecte de totes aquelles matèries no 
específicament regulades en el Conveni col·lectiu propi. 
 
2.4 Disposicions comunes per a pactes d'adhesió i d'articulació, en relació amb la disposició addicional quarta del present 
Conveni col·lectiu: Es remetrà a la Comissió Mixta descentralitzada corresponent a l'àmbit de l'empresa copia d'aquests 
Pactes d'Adhesió, així com dels d'articulació i aplicació que desenvolupin el previst en la Disposició Addicional Quarta, a fi 
que tals òrgans paritaris exerceixin les funcions previstes en el Capítol XIV. En el supòsit de no estar encara creada la 
Comissió Mixta descentralitzada corresponent, es remetran a la Comissió Mixta Central. 
 
Sense perjudici de les competències reconegudes legalment als Comitès d'empresa i/o Delegats de Personal, els Pactes 
d'Adhesió, així com els de articulació i aplicació assenyalats en l'apartat anterior i que poguessin subscriure's, seran 
negociats preferentment per les Adreces de les Empreses amb les Seccions Sindicals, si les hi hagués, dels sindicats 
signataris d'aquest conveni, en aplicació de les previsions de l'article 6.3.b) de la LOLS i 87.1 de l'Estatut dels Treballadors, 
en particular allí on conjuntament ostentin la majoria absoluta dels representants dels treballadors triats en les eleccions 
d'empresa a òrgans unitaris de representació. 
 
3) En relació amb els convenis sectorials d'àmbit geogràfic o funcional inferior al General: 
 
L'articulació negocial en la Indústria Química no contempla Convenis d'àmbit superior al d'empresa i inferior al Conveni 
General de branca d'activitat, però per a les unitats negociadores que existissin en aquest àmbit, el Conveni General serà de 
preceptiva i obligatòria aplicació en les següents matèries, tot això sense perjudici del que es disposa en l'article 84 i en 
relació amb el ja esmentat 83.2 de l'Estatut dels Treballadors: 
 

a) Salaris mínims garantits. 
 

b) Jornada màxima anual i la seva distribució. 
 

c) Període de prova. 
 

d) Modalitats de contractació. 
 

e) Grups professionals i règim de classificació professional. 
 

f) Règim disciplinari. 
 

g) Normes mínimes en matèria de medi ambient i seguretat i salut en el treball. 
 

h) Mobilitat geogràfica. 
 
En matèria de salaris mínims garantits serà aplicable el que es disposa en l'article 31 del present Conveni en el sentit que 
hauran de ser computats la totalitat de conceptes retributius a percebre pels treballadors en cada empresa en activitat 
normal o habitual en treballs no mesurats, amb les úniques excepcions de l'antiguitat, el plus de turnicitat, nocturnitat i 
complement de lloc de treball. 
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CLÀUSULA COMISSIÓ PARITÀRIA 

Tractament modificacions substancials de les condicions de treball. 
Tractament d’inaplicacions conveni. 
Referència Llei d’igualtat. 
 
Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta 
i laboratoris d’anàlisis clíniques per als anys 2012-2013 (codi de conveni núm. 
79000815011994). 
 
Article 11 
Comissió paritària 
 
1.Es crea una Comissió paritària formada per un màxim de 14 membres que queden distribuïts de la següent manera, 7 per 
part d’ACES, 4 per part de CCOO i 3 per part d’UGT. 
 
2.Els acords de la Comissió paritària sobre interpretació o aplicació s’adoptaran en tot cas per majoria de cadascuna de les 
representacions mitjançant la corresponent resolució i tindran la mateixa eficàcia jurídica i tramitació que el present 
conveni. 
 
3.La Comissió es reunirà quantes vegades estimi necessari per a la bona marxa del present conveni i ella determinarà, en 
cada cas, les seves normes de funcionament. 
 
4.La Comissió paritària es dotarà d’un/a President/a, el qual alhora podrà dotar-se d’un Secretari/a. La Presidència o si 
escau la Secretaria convocarà sempre que ho sol·liciti qualsevol de les representacions. La sol·licitud s’efectuarà a la 
secretaria per escrit i amb indicació de l’assumpte o assumptes a tractar. 
 
La Presidència o si escau la Secretaria, en el termini dels 4 dies següents a la recepció de la sol·licitud, assenyalarà dia i hora 
per a la celebració de la reunió, que haurà de comunicar per escrit a les parts. 
 
5.El domicili de la comissió s’assenyala en el carrer Muntaner, 262, 2º, 2ª, 08021 de Barcelona, seu d’ACES (Associació 
Catalana d’Entitats de salut). 
 
6.Les funcions i procediments de la Comissió paritària seran: 
 
6.1.La Comissió paritària a que es refereix l’article anterior, tindrà les següents funcions: 
 
a)Vigilància i seguiment del compliment d’aquest conveni. 
 
b)El coneixement i resolució de les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació dels preceptes del present conveni. 
 
c)A instància d’alguna de les parts, patronals o sindicats, intervenir i/o intentar conciliar, si escau, i previ acord d’aquestes i 
a sol·licitud de les mateixes, arbitrar en quantes ocasions i conflictes, tots ells de caràcter col·lectiu, puguin suscitar-se en 
l’aplicació del present conveni. 
 
d)Entendre, de forma prèvia i obligatòria a la via administrativa i jurisdiccional en els termes previstos en l’apartat 2 
d’aquest article, sobre el plantejament de conflictes col·lectius que sorgeixin per l’aplicació i interpretació del present 
conveni. 
 
e)Si fos necessari, la Comissió paritària podrà, durant la vigència del conveni modificar-lo. En aquest cas, a més de la 
incorporació de la totalitat dels subjectes legitimats per a la negociació, haurien de concórrer els requisits de legitimació 
previstos en els articles 87 i 88 de l’ET. 
 
f)Fixar, conforme a l’establert en l’article 50.2, les taules salarials del conveni de conformitat amb els pactes en el mateix. 
 
g)En el cas de, que després del corresponent període de consultes establert en l’article 41.4 de l’ET, no s’arribés a acord en 
l’empresa en la negociació de la modificació substancial de condicions de treball s’estarà al que indica la Disposició 
Addicional 2 d’aquest conveni. 
 
h)En el cas que la Comissió arribés a un acord s’estarà al determinat en el mateix. 
En el cas que la citada Comissió no assolís una acord s’estarà al que indica la Disposició Addicional 2 d’aquest conveni. 
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i)En els supòsits d’absència de representants dels treballadors en l’empresa s’entendrà atribuïda als sindicats CCOO i 
UGT, tret que els treballadors atribueixin la seva representació a una comissió designada conforme al disposat en l’article 
41.4 de l’ET. 
 
j)Quantes altres funcions tendeixen a la major eficàcia pràctica del present conveni, o es derivin de l’estipulat en el seu text 
i annexos que formin part del mateix. 
 
6.2.Tant les parts signatàries del present conveni com les empreses i treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del 
mateix s’obliguen a posar en coneixement de la Comissió paritària quantes dubtes, discrepàncies i conflictes col·lectius, de 
caràcter general, poguessin plantejar-se en relació amb la interpretació i aplicació del mateix, sempre que siguin de la seva 
intervenció, es resolgui el problema plantejat o, si això no fos possible, emeti la corresponent resolució o informe. 
S’estableix que les qüestions pròpies de la seva competència que es plantegin a la Comissió paritària haurien de presentar-
se de forma escrita, i el seu contingut serà necessari perquè pugui examinar i analitzar el problema amb coneixement de 
causa, havent de tenir com contingut mínim obligatori: 
 
a)Exposició succinta i concreta de l’assumpte. 
b)Raons i fonaments que entengui li assisteixen al proponent. 
c)Proposta o petició concreta que es formuli a la Comissió. 
 
A l’escrit de consulta s’acompanyaran quants documents s’entenguin necessaris per a la millor comprensió i resolució del 
problema. 
 
6.3.La Comissió podrà recaptar, per via d’ampliació, quanta informació o documentació estimi pertinent per a una millor o 
més completa informació de l’assumpte, a l’efecte del qual concedirà un termini al proponent que no podrà  excedir de cinc 
dies hàbils. 
 
6.4.La Comissió paritària, una vegada rebut l’escrit de consulta o, si escau, completada la informació pertinent, disposarà 
d’un termini no superior a vint dies hàbils per a, en cas d’acord, resoldre la qüestió suscitada emetent la corresponent 
resolució. 
 
Article 12 
Submissió de qüestions a la Comissió paritària 
 
Totes dues parts convenen i recomanen de sotmetre qualsevol dubtes, discrepàncies o conflictes que es presentin arran de 
l’aplicació o de la interpretació del conveni al dictamen de la Comissió, abans de plantejar els diversos supòsits davant la 
jurisdicció competent. La Comissió ha d’emetre el dictamen esmentat amb audiència, en tot cas, de les parts interessades. 
 
Disposició addicional 2 
Clàusula de desvinculació 
 
1. Les empreses a les que concorrin algunes de les causes d’inaplicació previstes a l'article 82.3 de l'Estatut dels 
Treballadors, segons la redacció donada al mateix pel reial decret Llei 3/2012 comunicaran als representants dels 
treballadors el seu desig d'acollir-se a la mateixa. 
En els supòsits d'absència de representants dels treballadors en l'empresa, s'entendrà atribuïda a CCOO i UGT, tret que 
els treballadors atribueixin la seva representació a una comissió designada conforme al disposat en l'article 41.4 de l'E.T. 
En ambdós casos es comunicarà l'inici del procediment a la Comissió Paritària d'aquest conveni. 
 
2. El procediment s'iniciarà a partir de la comunicació de l'empresa, obrint-se un període de consultes amb la representació 
dels treballadors o comissió designada o les seccions sindicals quan aquestes així ho acordin, sempre que sumin la majoria 
dels membres del Comitè d'Empresa o entre els delegats de personal. 
 
Aquest període, que tindrà una durada no superior a 15 dies, versarà sobre les causes motivadores de la decisió 
empresarial, havent de facilitar l'empresa juntament amb la comunicació citada en el paràgraf anterior, la documentació 
que avali i justifiqui la seva sol·licitud; entre altra possible i a efectes enunciatius s'assenyala la següent: Memòria 
explicativa, Comptes auditats i/o presentats en el Registre Mercantil, Balanç de situació i compte de resultats i Avanç de 
comptes anuals previstos, o en defecte de l'anterior la documentació de caràcter similar que s'adeqüi a les concretes 
circumstàncies de l'empresa. 
 
3. Quan el període de consultes finalitzi amb acord, es presumirà que concorre alguna de les possibles causes identificades 
com d’inaplicació a l'article anterior i només podrà ser impugnat davant la jurisdicció competent per l'existència de frau, 
dol, coacció o abús de dret en la seva conclusió. L'acord haurà de ser notificat a la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu. 
L'acord d’inaplicació haurà de determinar amb exactitud, segons siguin les matèries afectades d'acord a l'establert a l'article 
15, tant la retribució a percebre pels treballadors com, si escau, la concreció de les restants i possibles matèries inaplicades. 
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Juntament amb la determinació i concreció esmentades, l'acord haurà d'establir, si s’escau i en atenció a la desaparició de 
les causes que ho van determinar, una progressiva convergència cap a la recuperació de les possibles matèries afectades 
per la inaplicació. I no podrà tenir una durada superior a la vigència del conveni. 
 
L'acord d’inaplicació i la programació de la recuperació de les diferents i possibles matèries afectades no podrà suposar 
l'incompliment de les obligacions establertes en conveni relatives a l'eliminació de les discriminacions retributives per 
raons de gènere així com les establertes en matèria de «jornada» i «horari i distribució de temps de treball» en la Llei per 
a la Igualtat efectiva de dones i homes. 
 
4. En cas de desacord i una vegada finalitzat el període de consultes, les parts remetran a la Comissió Paritària del Conveni 
afectat la documentació aportada juntament amb l'Acta de desacord acompanyada de les al·legacions que, respectivament, 
hagin pogut realitzar. La Comissió, una vegada examinat els documents aportats, haurà de pronunciar-se sobre si a 
l'empresa sol·licitant concorren o no alguna/s de les causes d’inaplicació previstes en l'article anterior. 
 
Si la Comissió Paritària ho considera necessari, recaptarà la documentació complementària que estimi oportuna així com els 
assessoraments tècnics pertinents. La Comissió Paritària del Conveni disposarà d'un termini màxim de 7 dies per a resoldre 
la inaplicació sol·licitada, havent d'adoptar-se els acords per unanimitat. 
 
Si escau, la Comissió haurà de determinar amb exactitud les matèries afectades per la inaplicació així com determinar i 
concretar tant els seus termes com el calendari de la progressiva convergència cap a la tornada de les condicions suspeses.  
 
A aquest efecte haurà de tenir en compte el termini màxim d’inaplicació establert així com la impossibilitat d'incomplir les 
obligacions anteriorment citades i relatives a la discriminació retributiva i a la qual pogués afectar a la jornada, horari i 
distribució del temps de treball i referida a la Llei per a la Igualtat. 
 
5. En el cas que la Comissió Paritària no arribi a acord, i donant compliment al mandat rebut per les parts , les 
discrepàncies se sotmetran a un arbitratge vinculant del TLC en aquest cas el laude arbitral tindrà la mateixa eficàcia que 
els acords en període de consultes i només serà recurrible conforme al procediment i si s’escau als motius establerts en 
l'article 91 de l'ET 
 
Serà la pròpia Comissió Paritària competent la qual en el termini dels cinc dies següents a la finalització del termini per a 
resoldre remetrà les actuacions i documentació al corresponent organisme. 

 
 
CLÀUSULA COMISSIÓ PARITÀRIA 

Tractament d’inaplicacions conveni. 
 
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Bassols Energia SA, d’Olot, per als anys 2013-
2014 (codi de conveni núm. 17001282011998) 
 
Article 10. 
Comissió Paritària 
 
10.1. La Comissió Paritària d’aquest conveni estarà formada per 2 representants de l’empresa i 2 representants dels 
treballadors. 
 
10.2. Aquesta comissió paritària tindrà la funció, entre d’altres, d’interpretar el contingut del conveni i qualsevol altra que 
per llei li sigui atribuïda. 
 
Es reunirà dins del termini màxim de 30 dies des que se li demani la seva actuació, i haurà de resoldre la qüestió que se li 
plantegi en el termini màxim de quinze dies. La convocatòria la pot fer qualsevol dels seus membres que hagi rebut l’escrit 
de sol·licitud d’actuació. 
 
En cas que no s’arribi a cap solució, la pròpia Comissió Paritària derivarà el tema al Tribunal Laboral de Catalunya, a fi i 
efecte que procedeixi a iniciar el corresponent procediment d’arbitratge. La resolució d’aquest Tribunal serà d’obligatori 
compliment, i la seva interpretació serà la que resolgui definitivament la controvèrsia. 
 
10.3. En el supòsit que l’empresa, de conformitat amb l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors pretengui no aplicar 
alguns dels punts establerts en l’esmentat article, haurà de seguir el procediment establert en l’article 41 de l’Estatut dels 
Treballadors, en consonància amb l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors. 
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En cas que s’arribi a un acord, aquest s’aplicarà de forma automàtica. En cas de finalització del període de consultes amb 
desacord, les parts hauran de traslladar el tema al Tribunal Laboral de Catalunya, a fi i efecte que, mitjançant el 
corresponent procediment d’arbitratge, resolgui de forma definitiva el tema d’inaplicació pretès per l’empresa. 

 
 
CLÀUSULA ULTRA-ACTIVITAT 
Manteniment ultra-activitat expressa 
 
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Nestlé Waters España, SA, de Caldes de 
Malavella, per el període 2009-2012 (codi de conveni núm. 17002001012003). (Avui 
Fontaga S.A.) 
 
Article 1. 
Àmbit personal i temporal 
 
El present Conveni regula les condicions econòmiques, socials i detreball entre l’empresa Nestlé Waters España, SA i els 
treballadorsdel seu centre de treball a la planta embotelladora situada en el termemunicipal Caldes de Malavella. 
 
El present Conveni serà d’aplicació des de l’1 de gener de 2009 i la seva vigència s’estendrà fins el 31 de desembre de 2012.  
 
El contingut del present Conveni continuarà vigent fins a la signatura del següent. 
 
El present Conveni s’entendrà tàcitament prorrogat d’any en any en tant no sigui formalment denunciat per alguna de les 
parts. 
 
La denúncia de les clàusules pactades haurà d’exercitar-se amb una antelació no inferior a dos mesos respecte a la data de 
venciment assenyalada anteriorment o respecte a qualsevol de les seves pròrrogues. 

 
 
CLÀUSULA ULTRA-ACTIVITAT 
Allargament període ultra-activitat. 
Remissió discrepàncies al AIC 2011-2014. 
 
Conveni col·lectiu de treball del sector de preparats alimentaris i productes dietètics de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per als anys 2012-2014 (codi de conveni núm. 
79000625011994). 
 
Article 4 
Entrada en vigor i durada 
 
El present Conveni col·lectiu entrarà en vigor l'1 de gener de 2012 i tindrà una durada de 3 anys, fins al 31 de desembre de 
2014, llevat que es disposi expressament període diferent en l'aplicació d'alguna concreta condició laboral. 
 
El Conveni col·lectiu mantindrà la seva vigència durant les negociacions per a la renovació del mateix, en els termes de 
l'article 86.3 de l'Estatut dels Treballadors. Transcorreguts 24 mesos des de la denúncia del Conveni col·lectiu sense que 
s'hagi acordat un nou conveni, aquest perdrà la seva vigència i aplicabilitat. 
 
Article 6 
Negociació d'un nou Conveni col·lectiu 
 
En el termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la comunicació de la promoció de negociació del nou Conveni 
col·lectiu, es procedirà a constituir la Comissió Negociadora; la part receptora de la comunicació haurà de respondre a la 
proposta de negociació i ambdues parts establiran un calendari de negociació. 
 
Les parts manifesten expressament l'adhesió i submissió als procediments establerts en l'Acord Interprofessional de 
Catalunya per als anys 2011-2014 per resoldre de manera efectiva les discrepàncies existents després del transcurs del 
procediment de negociació sense assolir-se un acord. 
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CLÀUSULA ULTRA-ACTIVIDAD 
Ultra-activitat fins substitució per un altre conveni. 
Resolució discrepàncies als mitjans de resolució extrajudicial de conflictes. 
 
Article tipus 
Àmbit temporal 
 
1. Les normes contingudes en el present Conveni començaran a regir a partir de l'endemà de la seva signatura, amb 
independència de la data de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», retrotraient-se els seus efectes econòmics 
al dia 1 de gener de 2013, data en què va finalitzar la vigència de l'anterior Conveni,  i la seva vigència finalitzarà el 31 de 
desembre de 2014, comprometent-se ambdues parts a iniciar, tres mesos abans de la seva finalització, les negociacions per 
concertar el següent que ho substitueixi. 
 
2. Una vegada finalitzada la vigència anteriorment indicada i a fi d'evitar el buit normatiu durant el procés de negociació, 
continuarà vigent el conveni fins que sigui substituït per un altre. 
 
3. No obstant l'anterior, si transcorreguts dotze mesos des de la finalització de la vigència inicial del present conveni les 
parts no haguessin aconseguit un acord sobre el nou conveni, sotmetran a arbitratge voluntari les qüestions objecte de 
desacord amb la finalitat que el laude arbitral les resolgui segons els terminis i procediments previstos en el TLC. 

 
 
CLÀUSULA SALUT LABORAL 
Política Preventiva. 
Vigilància de la salut. 
Formació en prevenció de riscos. 
Coordinació empresarial. 
Protecció als treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
Protecció a la maternitat. 
Mútua d’accidents de treball y malaties professionals. 
Obligacions dels treballadors en materia de prevenció de riscos. 
 
Conveni col·lectiu de treball del sector de transitaris i duanes de Barcelona per als anys 
2010-2013 (codi de conveni núm. 08016425012010). 
 
Artículo 53 
Seguretat i salut en el treball. 

 
Les parts signatàries del present conveni col·lectiu, per certificar el seu ferm compromís de col·laboració i millora pel que fa 
a la seguretat i salut en el treball, observaran els criteris i continguts mínims en prevenció de riscos laborals subscrits per les 
diferents organitzacions empresarials i sindicals. 
 
1. Política Preventiva 
 
a. Les empreses del sector, a partir del pla de prevenció, es comprometen a integrar la prevenció de riscos laborals en el 
conjunt de les seves activitats i disposicions, tant en els processos tècnics d'organització del treball com en tots els nivells 
de la línia jeràrquica de l'empresa. El pla de prevenció serà conegut per tots els treballadors/as de les empreses. 
 
b. Com a principi general s'adoptaran les mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual i es vigilarà el 
correcte compliment de les mesures de prevenció adoptades. 
 
c. Els objectius de la prevenció en l'empresa hauran de tenir fidel reflex en la dotació dels recursos i responsables que 
permetin la materialització dels mateixos. 
 
d. En aquelles empreses que pel nombre de treballadors no correspongui legalment la constitució d'un Comitè de Seguretat 
i Salut es considera convenient la creació d'una Comissió de treball i prevenció integrada per el/els delegats/as de personal i 
una representació empresarial per atendre i abordar els temes de seguretat i salut en el treball. 
2. Vigilància de la salut. 
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a. La vigilància de la salut es regirà pels principis de pertinència, proporcionalitat i amb finalitat estrictament preventiva. El 
conjunt de proves que hagin de realitzar-se seguiran el protocol mèdic corresponent. Per a això, s'informarà anualment al 
CSS, mitjançant document de caràcter epidemiològic, dels resultats de la vigilància de la salut. Els criteris epidemiològics 
que com a mínim hauran d'incloure's seran el de llocs de treball, edat i gènere, respectant, en qualsevol cas, la 
confidencialitat de dades dels treballadors/as. 
 
b. Els treballadors/as, abans de sotmetre's a la vigilància de la salut, han de ser informats dels objectius i els continguts 
d'aquesta, així com requerir-se'ls el consentiment informat. Es procedirà a lliurar còpia dels resultats dels exàmens de salut 
particulars als treballadors/as que s'hagin sotmès als mateixos. 
 
c. L'Adreça de l'empresa controlarà que el Servei de Prevenció realitzi els exàmens de salut pertinents, del resultat de la 
qual es lliurarà còpia a cada treballador/a. A aquells treballadors/as que realitzin tasques de manipulació de productes 
tòxics se'ls realitzaran periòdicament el seguiment del seu estat de salut en funció del que marqui a cada moment la 
legislació vigent. A la resta de treballadors/as del sector, especialment als quals realitzin les seves tasques amb pantalles de 
visualització de dades, se'ls practicaran com a mínim amb caràcter anual. 
 
d. Quan, com a resultat dels exàmens de salut derivats de la vigilància de la salut en relació amb l'aptitud del treballador per 
a l'execució de les tasques corresponents al seu lloc de treball, el treballador/a sigui informat com “no apte” per al seu 
treball habitual es valorarà, en el si del CSS o comissió de treball i prevenció corresponent, la possibilitat del canvi de lloc de 
treball. 
 
3. Formació en Prevenció. 
 
Per fomentar la cultura preventiva en les empreses del sector es considera important la formació en matèria de prevenció 
de riscos laborals per als treballadors/as i per als comandaments. Per això, les parts estableixen com a referència mínima en 
formació preventiva del sector els següents temes: 
 
a. Coneixements bàsics de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
b. Riscos i mesures preventives adoptades per l'empresa en relació amb les condicions higièniques dels espais d'oficines. En 
concret, de la temperatura, la qualitat i renovació de l'aire, la il·luminació i la humitat i els corrents electroestàtiques. 
 
c. Riscos i mesures preventives adoptades en relació amb les substàncies tòxiques, pols i soroll, si aquests existeixen en el 
centre de treball. 
 
d. Riscos i mesures preventives adoptades en relació amb els carretons elevadors i altres eines i maquinària de treball, si 
aquests existeixen en el centre de treball. 
 
i. Pla d'emergència, evacuació i primers auxilis del centre de treball. 
 
La formació en matèria de prevenció es donarà sempre dins de la jornada laboral i no suposarà cost algun per als 
Treballadors/as. 
 
4. Coordinació empresarial 
 
a. En el si del CSS o comissió de seguretat i salut corresponent es coordinarà el desenvolupament, concreció i engegada dels 
mecanismes de coordinació preventiva. Els mitjans de coordinació hauran de contenir com a mínim la informació als 
treballadors/as, delegats/as, contractes i subcontractes d'obres i serveis, així com unes mesures de cooperació que facilitin 
la participació de tots els agents implicats. És a dir, empreses, representants dels treballadors/as i serveis de prevenció. 
 
b. Els Delegats/as de Prevenció d'empreses que desenvolupin el seu treball en un mateix centre podran incorporar-se, si ho 
sol·liciten, al CSS de l'empresa principal per als temes que els concerneixen. La participació serà amb veu, però sense vot, 
mentre duri el desenvolupament simultani d'activitats que puguin comportar riscos de caràcter conjunt. Així mateix, a l'inici 
d'una activitat nova que comporti nous riscos se celebrarà una reunió inicial conjunta de coordinació amb assistència de 
representants d'empresaris i treballadors/as d'aquestes empreses així com les reunions periòdiques que les parts 
considerin necessàries. 
 
5. Protecció a treballadors especialment sensibles a determinats riscos 
 
a. L'empresari garantirà de manera específica la protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques 
personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o 
sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. A tal fi, haurà de tenir en compte aquests aspectes en 
les avaluacions de riscos i, en funció d'aquestes, adoptarà les mesures preventives i de protecció necessàries. 
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b. Els treballadors no seran emprats en aquells llocs de treball en els quals, a causa de les seves característiques personals, 
estat biològic o per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda, puguin ells, els altres 
treballadors o altres persones relacionades amb l'empresa posar-se en situació de perill o, en general, quan es trobin 
manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de 
treball. 
 
6. Protecció a la maternitat 
 
a. Quan una treballadora notifiqui a l'empresa trobar-se en estat de gestació, aquesta procedirà a prendre les mesures 
oportunes de protecció a la treballadora. 
 
b. Quan les condicions de treball, en particular per l'exposició a agents físics, químics i biològics puguin exercir efectes 
mutagènics o de toxicitat durant l'embaràs o la lactància i no sigui possible l'adaptació del lloc de treball, es valorarà en el si 
de la Comissió de Treball de Prevenció, o en el Comitè de Seguretat i Salut, la possibilitat d'un canvi de lloc de treball. En 
aquest cas, s'haurà d'assegurar el mateix salari i la incorporació al lloc de treball habitual, quan la treballadora es 
reincorpori després del part o període de lactància. 
c. En el supòsit de no ser possible l'adaptació i/o reubicació, el servei de prevenció lliurarà a la treballadora, en el termini de 
15 dies explicats des del moment de la comunicació de la treballadora del seu estat de gestació, el corresponent informe a 
dirigir a la Mútua que pugui donar lloc a l'acolliment a la prestació de risc per embaràs recollida en la llei d'igualtat. 
 
7. Mútua d'accidents de treball i malalties professionals 
 
Sent la cura de la salut un benefici d'interès comú per a totes les parts implicades s'acorda: 
 
a. Que corresponent a l'empresa l'elecció de la Mútua d'Accidents de treball i Malalties Professionals, aquesta informarà 
documentalment, previ a l'elecció i/o renovació de l'associació, als representants dels treballadors/as sobre l'oferta de 
serveis derivats de l'associació. 
 
b. Les parts consideren convenient que, per a la verificació de l'estat de malaltia dels treballadors/as, les mútues valorin 
especialment el context i els antecedents de cada situació concreta. 
 
8. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos 
 
a. Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de 
prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres 
persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de 
conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari. 
 
b. Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, deuran en particular: 
 
• Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, substàncies 
perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat. 
 
• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes 
d'aquest. 
 
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal•lin en els 
mitjans relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc. 
 
• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe, i als treballadors designats per realitzar activitats de protecció i 
de prevenció o, si escau, al servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu judici, comporti, per motius raonables, 
un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
• Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent amb la finalitat de protegir la seguretat i 
la salut dels treballadors en el treball. 
 
• Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin 
riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
L'incompliment pels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos al fet que es refereixen els apartats 
anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article 58.1 de l'Estatut dels Treballadors. 
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CLÀUSULA IGUALTAT 
Referència a Llei Orgànica 3/2007, de igualtat efectiva d’homes i dones. 
Remissió resolució discrepàncies al Tribunal Laboral de Catalunya. 
Accés a l’ocupació, a la formació i promoció professional. 
 
Article tipus. 
Polítiques d'igualtat. 
 
A l'efecte de l'empresa i treballadors afectats pel present Conveni, i en compliment al que es disposa en la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, aquests són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i 
deures. 
 
L'empresa vetllarà, respecte als seus treballadors i treballadores, per fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats 
entre dones i homes. Per tant, totes les persones de l'empresa gaudiran dels drets derivats del principi d'igualtat de tracte i 
de la prohibició de discriminació per raó de sexe. 
 
L'empresa igualment vetllarà per la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, en la formació i en la promoció 
professionals, i en les condicions de treball. 
 
La Comissió Paritària del Conveni serà l'encarregada de vigilar el compliment de les polítiques d'igualtat de gènere i resoldre 
les possibles discrepàncies. En el cas de no poder arribar a un acord en el si de la Comissió Paritària, qualsevol de les parts 
podrà sol·licitar els procediments de resolució extrajudicial de conflictes que ofereix el Tribunal Laboral de Catalunya, inclòs 
l'arbitratge al que se sotmetran obligatòriament les parts. 

 
 
CLÀUSULA IGUALTAT 
Restriccions a la mobilitat geogràfica 
 
Article tipus. 
Polítiques d'igualtat. 
 
La mobilitat geogràfica forçosa no podrà afectar als empleats en alguna de les següents situacions, a excepció que el motiu 
sigui per tancament del centre de treball: 
 

a) Empleada embarassada. 
 

b) Empleat/a durant el període de baixa per maternitat/ paternitat. 
 

c) Empleat/a durant el temps de lactància. 
 

d) Empleat/a durant la reducció de jornada per cura de menors o de discapacitats o de familiars. 
 

e) Empleat/a en excedència voluntària per naixement o adopció de fill o acolliment. 
 

f) Empleat/a en excedència voluntària per cura de familiars. 

 
 
CLÀUSULA IGUALTAT 
Mesures per a les víctimes de la violència de gènere. 
 
Article tipus. 
Víctimes de violència de gènere. 
 
La treballadora víctima de violència de gènere té dret, en els temes que preveu l?Estatut dels Treballadors, a la reducció o a 
la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al canvi de centre de treball, a la suspensió de la relació 
laboral amb reserva de lloc de treball i a l’extinció del contracte de treball. 
 
Amb la finalitat de donar suport en làmbit laboral als empeats i empleades que siguin víctimes de violència de gènere, 
l’empresa estableix les següents mesures: 
 



OBJECTIUS SINDICALS EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2014  
 

 
 

secretaria d’acció sindical i política sectorial de la CONC 39 

1.Podran acollir-se a la reducció de jornada: 
 

a) Segons el que es disposa legalment, qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor 
de deu anys o un discapacitat físic, psíquic o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a 
una reducció de la jornada de treball diària, entre, almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada 
d'aquella amb la disminució proporcional del salari. 

 
b) Per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral dels empleats/des en situació de víctimes de violència 

de gènere, la concreció horària i la determinació del període de gaudi de la reducció de jornada, 
correspondrà a la treballadora, dins de la seva jornada laboral ordinària. 

 
c) El empleat/da haurà de preavisar amb 15 dies d'antelació la data en què s'haurà de reincorporar a la seva 

jornada ordinària. 
 

d) L'Empresa compensarà el 25 % de la pèrdua salarial que resulti com a conseqüència de la reducció de 
jornada. 

 
2 Podran acollir-se a la següent regulació sobre bestretes extraordinàries: 
 
Els empleats/desen situació de violència de gènere que treballi a l'Empresa, tindrà dret a bestretes sobre la remuneració en 
elscasos i quanties que a continuació es determinen: 
 

a) Per fer front a despeses extraordinàries i justificades, podrà sol·licitar-se la bestreta del líquid de fins a tres 
mensualitats, amb el límit de 6.010 euros. 

b)  
c) En tots els casos, per determinar la concessió o denegació de la bestreta, l'Empresa podrà recaptar del sol·licitant 

la documentació i justificants que estimi necessaris. 
d)  
e) La devolució s'efectuarà en termini no superior a sis mensualitats mitjançant descomptes en la nòmina mensual 

ordinària i de pagues extraordinàries. 
 
3.Podran modificar, previ acord amb l'empresa, els horaris d'entrada i sortida, durant el temps que es consideri 
estrictament necessari. 
 
4.Sempre que concorrin les condicions i requisits d'idoneïtat professional i en igualtat de condicions amb altres aspirants, 
els empleats/des tindran preferència per ocupar qualsevol vacant que existeixi en l'organització i que s’adapti millor a les 
seves necessitats, amb dret a reserva del seu lloc de treball d'origen durant sis mesos. 
 
5.Podran suspendre el seu contracte de treball per un període màxim de sis mesos. En aquest supòsit, es podrà sol·licitar 
una bestreta de salari per un període equivalent al de la suspensió, que es pagarà mensualment. 

 
 
CLÀUSULA IGUALTAT 
Principis que assumeix l’empresa en materia d’igualtat. 
Sancions disciplinàries. 
Igualtat en els permisos. 
 
Article tipus. 
Polítiques d'igualtat. 
 
Principis: 
L'empresa assumeix com a propis els principis de no discriminació i igualtat de tracte per raons de sexe, estat civil, edat, 
origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, discapacitat, afiliació o no a un 
sindicat i per raó de llengua, tal com estableix la legislació vigent. 
 
Sancions disciplinàries: 
Tota conducta, en l'àmbit laboral, que atempti greument al respecte i a la dignitat personal mitjançant l'ofensa verbal o 
física, pels motius exposats en el paràgraf anterior, tindran la següent condició disciplinària: 
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a) Si es realitza prevalent-se d'una posició jeràrquica superior, suposarà una situació agreujant i tindrà la consideració de 
falta molt greu, segons graduació de faltes disciplinàries descrites en el conveni. 
 
b) Si es realitza en el mateix nivell jeràrquic tindrà la consideració de falta molt greu, segons graduació de faltes 
disciplinàries descrites en el conveni col·lectiu. 
La persona afectada o si escau la RLT podrà en cas de considerar que no està aplicada correctament la graduació de la falta 
acudir als serveis d'arbitratge del TLC, quedant l'empresa obligada a la seva submissió. 
 
Permisos: 
Els supòsits contemplats per a matrimonis en els articles referits a llicències, permisos, avantatges socials i econòmiques, i 
sempre que concorrin les circumstàncies requerides per a això, s'estendran així mateix a les parelles de fet, 
independentment de la seva orientació sexual, sempre que constin en el registre corresponent. 

 
 
CLÀUSULA IGUALTAT 
Defensa diversitat sexual 
 
Article tipus 
Diversitat sexual 
 
En  els principis en els que s’inspira  
 
L'empresaassumeixcom a propis elsprincipis de no discriminació i igualtat de tracte per raons de sexe, estat civil, edat, 
origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, discapacitat, afiliació o no a un 
sindicat, aixícom per raó de llengua, tal comestableix la legislacióvigent. 
 
Definició de faltes davant conductes contràries a la diversitat sexual: 
 
Tota conducta, en l'àmbit laboral, que atempti greument al respecte i la dignitat personal mitjançant l'ofensa, verbal o 
física, per motiu de sexe, edat, origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, 
discapacitat. Si la referida conducta és duta a terme prevalent-se d'una posició jeràrquica, suposarà una 
circumstància agreujant d'aquella. 
 
Drets relacionats amb la diversitat sexual: 
 
En els casos de canvi de sexe del treballador o la treballadora, l’empresa es comprometrà al manteniment del seu lloc de 
treball i categoria i a reubicar-ho, en la mesura del possible si la protecció a la seva intimitat així ho aconsellés. 

 
 
CLÀUSULA IGUALTAT 
Protocol de CC.OO. sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa. 
 
I CONTINGUTS 
 
A. Definicions 
 
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són un fenomen social de múltiples i diferents dimensions: són una 
forma de discriminació, que està motivada pel sexe d’una persona, contrària al principi d’igualtat entre dones i homes; són 
un atemptat al dret a la dignitat i a la intimitat de les persones; una manifestació de la violència de gènere i un risc 
psicosocial per a la salut i la seguretat en el treball. 
 
Es consideren discriminatoris l’assetjament sexual i per raó de sexe. El condicionament d’un dret o d’una expectativa de 
dret a l’acceptació d’una situació constitutiva d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe es considera, també, 
acte de discriminació per raó de sexe (Llei orgànica 3/2007, art. 7). 
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Assetjament sexual: la situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, d’índole sexual, amb 
el propòsit que produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, especialment quan es crea un entorn 
intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu (Llei orgànica, 3/2007, art. 7). 
 
Assetjament per raó de sexe: la situació en la qual es produeix un comportament relacionat amb el sexe d’una persona, amb 
el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, 
humiliant o ofensiu (Llei orgànica, 3/2007, art. 7). 
 
Tipologies. 
 
La doctrina científica i la jurisprudència distingeixen entre: 
 
Assetjament sexual d’intercanvi o xantatge sexual: es força la persona assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments 
sexuals o perdre certs beneficis o condicions a la feina. La negativa de la persona a una conducta de naturalesa sexual 
s’utilitza per negar-li l’accés a la formació, l’ocupació, la promoció, l’augment de salari o qualsevol altra decisió sobre la 
feina. Implica un abús de poder. Són, per tant, subjectes actius d’aquest tipus d’assetjament les persones que tenen poder 
per decidir sobre la relació laboral: és a dir, tota persona jeràrquicament superior, sigui l’empresari o l’empresària, el 
personal directiu de l’empresa o la persona que el representi legalment, i també la persona que tot i tenir una categoria 
professional igual o similar, i fins i tot en alguns casos inferior, tingui una situació de poder a l’empresa. 
 
Assetjament sexual ambiental: és el comportament que crea un ambient intimidatori, hostil, ofensiu: comentaris de 
naturalesa sexual, bromes, etc. (normalment requereix insistència i repetició de les accions, en funció de la gravetat del 
comportament). Normalment el produeixen els mateixos companys o companyes o terceres persones relacionades 
d’alguna manera amb l’empresa. 
 
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe tenen molts elements en comú, però hem d’intentar no confondre’ls.  
 
La diferència principal és que l’assetjament sexual té un component de caire sexual i l’assetjament per raó de sexe té a 
veure amb discriminacions relacionades amb el fet de ser dona o relacionades amb el gènere d’una persona. 
 
En funció del vincle que existeix entre la persona assetjadora i la persona assetjada: 
 
• Assetjament horitzontal: entre companys/es. 
 
• Assetjament vertical descendent: comandament-subordinat/ada. 
 
• Assetjament vertical ascendent: subordinat/ada-comandament. 
 
B. Àmbit de la protecció 
 
A l’efecte de qualificar com a “laboral” una situació d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe i, per tant, 
d’establir l’àmbit d’aplicació d’aquest protocol, cal tenir en compte que els límits de l’entorn laboral no estan determinats 
ni pel lloc físic, ni per la jornada laboral, ni per la forma de vinculació jurídica amb l’empresa. 
 
Les disposicions d’aquest protocol s’han d’aplicar a les persones que treballin a (nom de l’empresa) i també a les que no 
formin part de l’empresa però que es relacionen per raó de la seva feina: clients, proveïdors, persones que sol•liciten un 
lloc de treball, persones en procés de formació, persones d’altres empreses que puguin prestar-hi els seus serveis (tècnics 
d’equipaments o instal•lacions). Així mateix, les situacions poden produir-se en qualsevol lloc o moment en el qual les 
persones es trobin per raons professionals o laborals, incloent viatges, jornades de formació, reunions o actes socials de 
l’empresa. 
 
La qüestió rellevant, a l’hora de marcar l’àmbit de protecció d’aquest protocol, és la relació de causalitat entre 
l’assetjament i el treball: aquest no s’hauria produït si la persona no hagués prestat els seus serveis a l’empresa. 
 
C. Formes de comunicació 
 
Tota comunicació d’un cas ha de realitzar-se prioritàriament per escrit, ja sigui per part de la persona afectada com de la 
representació dels treballadors o les treballadores. 
 
La representació que està obligada a denunciar pot ser: delegats/ades de personal i delegats/ades de prevenció de riscos 
laborals. També estarien obligades a fer la comunicació les persones que formen part de la Comissió per a la Igualtat o del 
Comitè de Seguretat i Salut. Igualment, estarien afectades les persones tècniques que treballen a l’empresa o per a 
l’empresa del Departament de Seguretat o Salut, tècniques per a la igualtat i/o altres persones de la direcció. També els 
companys i les companyes que tinguin coneixement d’un cas. 



OBJECTIUS SINDICALS EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2014  
 

 
 

secretaria d’acció sindical i política sectorial de la CONC 42 

D. Obligacions i orientacions 
 
a. Obligacions de l’empresa: l’empresa té la plena responsabilitat de garantir el dret de totes les persones a un entorn de 
treball saludable, l’obligació de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe i establir procediments per a la seva prevenció i sanció (Llei orgànica 3/2007, art. 48). 
 
És obligació de totes les persones amb responsabilitats de direcció: 
 
• Tractar tothom amb respecte i educació, i evitar qualsevol comportament o actitud que pugui ser ofensiva, molesta o 
discriminatòria. 
 
• Garantir l’acompliment i el seguiment de les orientacions i dels principis que estableix el protocol. 
 
• Observar els indicis d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i establir mesures per eradicar-les. 
 
• Facilitar que s’informi d’aquestes situacions utilitzant les vies i els processos establerts. 
 
• Respondre adequadament a qualsevol persona que comuniqui una queixa. 
 
• Informar o investigar rigorosament les queixes o les denúncies. 
 
• Fer un seguiment de la situació després de la queixa. 
 
• Mantenir la confidencialitat dels casos. 
 
b. Obligacions de la representació dels treballadors i les treballadores: contribuir a prevenir l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe a la feina mitjançant la sensibilització dels treballadors i les treballadores davant d’aquests 
fets i la informació a la direcció de l’empresa de les conductes o els comportaments de què tinguin coneixement i que els 
puguin propiciar (art. 48.2). 
 
És obligació de les persones representants dels treballadors i les treballadores: 
 
• Implicar-se en la definició de la política de l’empresa contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe; participar 
en l’elaboració del protocol (col•laborar en la definició d’un règim de sancions coherents amb la gravetat de les conductes, 
etc.) 
 
• Contribuir a la prevenció creant una major cultura i sensibilitat sobre aquest tema. 
 
• Establir mecanismes i procediments per conèixer l’abast d’aquests comportaments: contribuir a la detecció de situacions 
de risc. 
 
• Donar suport a les persones treballadores que puguin estar patint aquesta situació. 
 
• Actuar com a garants dels processos i dels compromisos establerts vetllant per l’aplicació d’aquest protocol i establint 
mecanismes per modificar els procediments, si és necessari. 
 
• Garantir que no hi haurà represàlies cap a les persones treballadores que s’acullin o participin en actuacions contra 
conductes d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe. 
 
• Garantir l’aplicació efectiva de les sancions i que no se’n derivin represàlies. 
 
• Garantir el deure de confidencialitat. 
 
c. Obligacions de les persones treballadores: els treballadors i les treballadores tenen un paper clau per crear un entorn 
laboral en el qual l’assetjament sexual sigui inacceptable. Poden contribuir a prevenir-lo des de la seva sensibilitat sobre el 
tema, així com garantir uns estàndards de conducta pròpia i envers els altres que no siguin ofensius. 
 
Són obligacions i drets dels treballadors i les treballadores: 
 
• El dret a un entorn de treball saludable i a no patir ni assetjament sexual ni assetjament per raó de sexe. 
 
• L’obligació de tractar els altres amb respecte i de no assetjar sexualment ni assetjar per raó de sexe. 
 
• L’obligació de no ignorar aquestes situacions. 
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• L’obligació d’informar de les situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe de què es tingui 
coneixement. 
 
• L’obligació de cooperar en la investigació d’una denúncia interna d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe. 
 
• El deure de confidencialitat. 
 
E. Abordament de l’assetjament a l’empresa 
 
a) Orientacions pràctiques davant d’una situació d’assetjament sexual o per raó de sexe 
 
A la persona que ho pateix: la persona que considera que està patint una situació d’assetjament sexual o d’assetjament per 
raó de sexe té diferents vies per abordar i resoldre el problema: 
 
• Demanar ajuda i acompanyament a la representació sindical (sobretot on hi hagi una persona referent). 
 
• Adreçar-se directament a la persona autora dels fets: acció directa, parlant directament amb la persona que està 
provocant la situació, deixant ben clar el rebuig a les pretensions, situacions i actituds que consideren ofensives, 
verbalment o per escrit (sempre que la situació ho faci viable). 
 
• Utilitzar les vies internes de protecció i resolució contingudes en aquest protocol, adreçant-se a la persona de referència. 
 
Utilitzar vies externes, entre les quals hi ha: 
 
• Acudir a la via de conciliació (Tribunal Laboral de Catalunya). 
 
• Via administrativa (Inspecció de Treball). 
 
• Via judicial per a la protecció dels seus drets: la resolució judicial pot fer-se per l’ordre social o per l’ordre penal. Aquest 
darrer només s’aconsella quan s’ha produït un assetjament de caràcter molt greu amb intimidació o agressions físiques. 
La utilització d’una via de resolució en cap cas exclou la possibilitat d’utilitzar-ne una altra. Serà la persona afectada qui, en 
funció de la situació, ho decideixi. 
 
Als testimonis: 
 
• Donar suport a la persona que pateix aquesta situació. 
 
• Manifestar rebuig sobre el comportament d’una persona assetjadora (sempre que la situació ho permeti). 
 
• Comunicar la situació a la persona o persones de referència nomenades per l’empresa i sindicats. 
 
• Comunicar-ho a la representació sindical. 
 
• Col·laborar en tot el que sigui necessari una vegada obert el procés d’aclariment dels fets. 
 
b) Assessorament i assistència a les persones afectades: la persona o les persones de referència 
 
L’empresa, d’acord amb la representació dels treballadors i les treballadores, ha de designar la persona o les persones 
assessores o de referència. 
 
(L’encert en la designació d’aquestes persones és de vital importància; ha de tenir la sensibilitat adequada, la formació i la 
confiança i el respecte dels seus companys i companyes. És bo que siguin home i dona, perquè ningú no es pugui sentir 
incòmode).  
Aquesta persona de referència té les funcions següents: 
 
• Donar suport a la persona que fa la queixa per identificar si un comportament pot ser susceptible de constituir 
assetjament sexual o assetjament per raó de sexe o no. 
 
• Comentar les diferents opcions per resoldre directament el problema; facilitar informació i assessorament sobre com s’ha 
de procedir. 
 
• Comentar i clarificar les vies internes (des del procés de queixa a la denúncia interna). 
 
• Informar dels seus drets i obligacions com a “persona de referència”. 
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• Facilitar altres vies de suport i referència (mèdiques, psicològiques, etc.) 
 
• Facilitar assistència en les vies i opcions per resoldre el problema mitjançant una mediació informal entre les parts. 
 
Les persones de referència s’han de nomenar cada x anys, amb possibilitat de renovació. 
 
c) Vies de resolució i resposta interna a l’empresa: presentació de queixa 
 
Presentació de queixa i demanda d’assistència a la persona de referència 
 
a. Primer pas: formulació d’una queixa. 
Establiment de contacte amb la persona de referència, comunicació dels fets tan aviat com sigui possible. 
 
b. Anàlisi dels fets: recollida d’informació 
 
Un cop rebuda la queixa, la persona de referència s’ha d’entrevistar amb la persona que considera que ha estat o que és 
objecte d’una situació d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe per: 
 
• Obtenir una primera aproximació del cas (valorar l’origen del conflicte i valorar el risc al qual pot estar exposada la 
persona assetjada). 
 
• Informar i assessorar la persona sobre els seus drets i sobre totes les opcions i accions que pot emprendre. 
 
• Informació sobre la situació de la representació sindical a l’empresa i sobre l’existència d’una comissió d’igualtat o no. 
 
c. Mediació informal 
 
La persona de referència ha de vetllar per resoldre el conflicte actuant com a tercer en una mediació informal (s’hauria de 
pactar en quines condicions i sempre que la persona afectada accepti aquesta mediació) entre les parts implicades. Això 
comporta: 
 
• Informar la persona assetjadora que el seu comportament és contrari a les normes de l’empresa. 
 
• Informar de les conseqüències de continuar amb la seva actitud. 
 
• Comunicar-li que malgrat que la conversa pugui ser informal i confidencial es farà un seguiment de la situació. 
 
d. Resolució 
 
La resolució d’una queixa per assetjament sexual o per assetjament per raó de sexe implica: 
 
• Garantir que ha finalitzat l’assetjament sobre aquesta persona. 
 
• Informar de la decisió: adreçar per escrit a la persona assetjada i a la persona que ha comès l’ofensa la resolució del 
problema. 
 
• Prendre mesures per evitar altres casos d’assetjament (fer un seguiment de la persona que ha realitzat l’assetjament). 
 
• Ajudar la persona assetjada a superar les conseqüències de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. 
 
• Registrar els fets succeïts. 
 
• Fer un seguiment de la persona afectada per garantir que no s’han pres represàlies i per determinar si s’ha de prendre 
algun altre tipus de mesura. Valorar la possibilitat d’un canvi de lloc de treball de l’assetjador o de la persona afectada 
(sempre que hi hagi acord amb ella), demanar assessorament extern si cal, etc. 
 
És convenient que des de la data de presentació de la queixa fins a l’intent de resolució no transcorri un termini superior a 7 
dies laborables. 
 
d) Denúncia interna i investigació 
 
Si els intents de solucionar el problema de manera informal s’han rebutjat, quan el resultat ha estat insatisfactori per a la 
persona assetjada, o no són recomanables (per la gravetat de la situació), cal iniciar un procés de denúncia interna i 
d’investigació. 
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El principal objectiu d’aquest procés és esbrinar si la persona que ha estat acusada d’assetjament sexual o d’assetjament 
per raó de sexe ha infringit aquest protocol i respondre de manera conseqüent. 
 
Principals passos i fites del procés: 
 
a. Estadi inicial: denúncia interna 
 
El primer pas que posa en marxa el procés és la comunicació dels fets (denúncia) a l’òrgan específic d’instrucció. Aquest 
òrgan és una comissió consensuada entre l’empresa i la representació sindical format per: 
 
• La representació de la Comissió d’Igualtat de l’empresa o de la Paritària d’Igualtat del Conveni Col•lectiu. 
 
• La representació dels treballadors i el Departament de Recursos Humans de l’empresa quan no hi hagi cap comissió ni 
paritària ni comissió d’igualtat. 
 
• Una representació del Servei de Prevenció (quan hi hagi efectes sobre la salut). 
 
El contingut de la denúncia ha d’incloure: 
 
• Nom i cognoms de la part denunciant. 
 
• Nom i cognoms i posició de la presumpta persona assetjadora. 
 
• Detall dels fets. 
 
• Dates, durada, freqüència dels fets. 
 
• Lloc dels fets. 
 
• Noms i cognoms de possibles testimonis. 
 
L’òrgan específic d’instrucció ha de: 
 
• Informar la persona denunciada del contingut de les acusacions. 
 
• Establir els termes de referència de la instrucció. 
 
• Comunicar tant a la persona denunciant com a la persona denunciada com i qui portarà a terme la investigació. 
 
e) Instrucció del procediment 
 
L’òrgan específic d’instrucció ha de: 
 
• Entrevistar-se amb la persona que denuncia (que pot estar acompanyada per la persona de referència o per un tercer 
company o companya). 
 
• Entrevistar els i les possibles testimonis (i informar-los de la necessitat de mantenir la confidencialitat en el procés). 
 
• Entrevistar-se amb la persona denunciada (que pot estar acompanyada per la persona de referència o per un tercer 
company o companya). 
 
Si cal, poden assessorar-se amb professionals de la psicologia, el dret, la medicina o altres, que siguin especialistes en 
gènere; en tot cas, els tècnics i les tècniques del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, així com el personal sanitari de 
vigilància de la salut han de ser escoltats/ades en aquesta investigació. 
 
• Finalment, la instrucció ha d’acabar amb l’elaboració d’un informe on cal incloure una síntesi dels fets transcorreguts al 
llarg de la instrucció i, sobretot, una decisió final. 
 
f) Mesures cautelars 
 
Cal preveure mesures per separar la persona assetjada de l’assetjadora. Si aquestes mesures passen per un desplaçament o 
un canvi temporal de lloc de treball s’ha de garantir que sigui canviada la persona presumiblement assetjadora per garantir 
la protecció davant possibles represàlies; també cal garantir la confidencialitat en el procés. 
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g) Actuacions sobre els efectes a la salut 
 
En el cas en què la situació es mantingui en el temps, i depenent del grau de l’assetjament i de les característiques de cada 
persona, poden aparèixer efectes sobre la salut que es manifesten com a ansietat, insomni, depressió, síndrome d’estrès 
posttraumàtic, problemes digestius i gastrointestinals... poden ser un d’aquests símptomes o un conjunt de símptomes 
inespecífics. 
 
Si es dóna aquesta situació, s’ha de garantir l’assistència sanitària a aquesta persona. En principi, aquesta assistència 
l’hauria de facilitar la mútua d’accidents de treball, però a la pràctica això no passa gaire sovint, ja que, com s’ha dit, els 
símptomes són inespecífics i se n’ha de demostrar la causa-efecte. 
 
En qualsevol cas, s’ha de garantir l’assistència sanitària i, si després d’haver anat a la mútua no hem trobat resposta, s’ha 
d’acudir al sistema públic de salut (metge de capçalera) perquè doni l’assistència sanitària necessària i, en cas que calgui, 
faci la baixa mèdica. 
 
Aquesta baixa mèdica, l’ha de fer sota la sospita d’origen professional i és per això que s’ha d’acompanyar del full 
d’assistència de la mútua d’accidents (si el tenim i hem fet el pas anterior, sinó es pot continuar tot i que perdem una mica 
de coherència). 
 
El metge de capçalera ha d’iniciar el tràmit d’ofici de la instrucció 1/20071 per tal de determinar la contingència i establir-ne 
l’origen. 
 
Aquesta determinació de contingència té diversos efectes: 
 
1. Des del punt de vista de la prestació econòmica: en cas que la baixa sigui comuna, la quantia que cobrem (excepte que hi 
hagi millora en el conveni col·lectiu) és inferior a la que es cobra per causa professional (accident o malaltia professional). 
 
2. Des del punt de vista de visibilitzar el dany: en el cas que la baixa sigui comuna, la lectura que fem és que la persona és la 
malalta. Si la baixa és professional, qui està malalt és el lloc de treball. 
 
3. Des del punt de vista de la prevenció: en el cas que la baixa sigui professional, l’empresa ha de revisar l’avaluació de 
riscos, dissenyar mesures preventives... és a dir, s’ha d’actuar millorant les condicions de treball. 
En aquest cas, aquesta situació s’ha de catalogar com a accident de treball, ja que no pot ser malaltia professional, perquè 
la nostra legislació funciona a través d’una llista tancada de malalties i aquests efectes per a la salut no hi són. 
 
h) Avaluar les proves i prendre decisions 
 
A la vista de l’informe escrit de l’òrgan específic d’instrucció, l’empresa ha de dictar la resolució corresponent. Si en la 
resolució els fets es qualifiquen com a assetjament sexual o assetjament per raó de sexe s’hi han d’incloure les mesures 
disciplinàries corresponents. 
 
En tot cas, s’ha d’informar les parts del resultat del procés, així com del dret a recórrer a altres vies de resolució externa, al 
Tribunal Laboral, a la Inspecció de Treball o a la via jurídica (social o penal) si el resultat no és satisfactori per a la part 
demandant. 
 
i) Resolucions i sancions 
 
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe poden ser valorats com a falta greu o molt greu, segons les 
circumstàncies del cas. 
 
L’assetjament sexual d’intercanvi o vertical és una falta molt greu, ja que hi ha una gran part d’indefensió de la persona 
assetjada i un abús de poder o autoritat per part de la persona assetjadora. 
 
Les conductes de represàlia contra una persona que ha presentat una queixa o una denúncia interna d’assetjament sexual o 
d’assetjament per raó de sexe, o contra una persona que ha col·laborat en la investigació, constitueixen una falta molt greu. 
 
II. SEGUIMENT DEL PROTOCOL 
 
Es crearà una comissió de seguiment paritària formada per: 
 
• La representació de la Comissió d’Igualtat o la Comissió Paritària, amb la representació del Comitè de Seguretat i Salut, i si 
no n’hi ha: 
 
• La representació de les persones treballadores i la representació de l’empresa. 
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Les funcions de la Comissió de Seguiment són: 
 
• Reunir-se anualment per revisar les denúncies –sense excloure cap situació– d’assetjament sexual i d’assetjament per raó 
de sexe i la seva resolució. 
 
• Elaborar un informe anual per tal d’assegurar l’eficàcia i la funcionalitat del protocol i adaptar-lo si es considera necessari. 
 
III PUBLICITACIÓ DEL PROTOCOL: MESURES DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 
És necessària la publicitació del protocol pactat perquè en puguin tenir coneixement totes les persones que treballen a 
l’empresa. 
 
El treball de prevenció sobre assetjament sexual i per raó de sexe, més enllà de la realització d’un protocol, cal que 
respongui a una política global de prevenció com a mesura d’igualtat pactada amb la representació sindical i que seria 
aconsellable realitzar-la en el marc del Pla d’igualtat on aquest es realitzi. 
 
La sensibilització vers totes les persones de l’empresa i la formació cap als agents socials és una de les línies més importants 
de prevenció. Els continguts han de ser sobre igualtat entre dones i homes i igualtat de gènere atès que són sobre les arrels 
de la discriminació sobre les que s’ha d’actuar per poder prevenir. 
 
IV ANNEX: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
La direcció vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones. 
 
Totes les dones i homes de (NOM DE L’EMPRESA) tenen dret que es respecti la seva dignitat. I tots els homes i dones de 
(NOM DE L’EMPRESA) tenen l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals (clientela, 
proveïdors/es, col•laborador/es externs, etc.) amb respecte, i de col•laborar perquè tothom sigui respectat. 
 
D’acord amb aquests principis, (NOM DE L’EMPRESA) declara que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe no 
seran permesos ni tolerats sota cap circumstància. No han de ser ignorats. I seran sancionats amb contundència. 
 
Per aconseguir aquest propòsit: 
 
(NOM DE L’EMPRESA) demana que cada una de les persones de l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre 
les altres, assumeixin les seves responsabilitats: 
 
• Evitant les accions, els comportaments o les actituds de naturalesa sexual, amb connotacions sexuals, o que es fan per raó 
del sexe d’una persona, que són o que puguin resultar ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries 
per a algú. 
• Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments o situacions, d’acord amb les orientacions que 
estableix aquest protocol: no ignorant-los, no tolerant-los, no deixant que es repeteixin o que s’agreugin, posant-los en 
coneixement i demanant suport a les persones adequades, donant suport a les persones que els puguin estar patint. 
 
(NOM DE L’EMPRESA) es compromet a: 
 
• Difondre un protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació per a tots els seus membres i, en especial, l’equip 
directiu per contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i el coneixement dels drets, les obligacions i les 
responsabilitats de cada persona. 
 
• Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint aquestes situacions, nomenant una 
persona/una relació de persones amb la formació i les aptituds necessàries per a aquesta funció. 
 
• Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dins de l’empresa. 
 
• Garantir que totes les queixes i les denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de forma justa, ràpida i amb 
confidencialitat. 
 
• Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti queixa o denúncia interna o envers les 
persones que participin d’alguna manera en el procés de resolució. 
 
El protocol que acompanya aquesta declaració concreta que aquests compromisos seran revisats periòdicament. 
Signat, (PRESIDENT/A de NOM DE L’EMPRESA) + REPRESENTACIO DE LES PERSONES TREBALLADORES. 
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CLÀUSULA OCUPACIÓ 
Subrogació contractes. 
 
Conveni col·lectiu sectorial d’empreses d’inspecció tècnica de vehicles de la comunitat 
autònoma de Catalunya per als anys 2010-2012 (codi de conveni 7902605).  
 
Article 47 
Subrogació 
 
Amb la finalitat de garantir i contribuir al principi d’estabilitat de l’ocupació, la subrogació del personal entre qui se 
subrogui, mitjançant qualsevol de les modalitats de contractació de gestió de serveis públics o privats, contractes 
d’arrendament de serveis o altre tipus, en l’activitat regulada en l’àmbit funcional d’aquest Conveni col·lectiu sectorial, es 
portarà a terme en els termes indicats en el present article. 
 
En qualsevol cas, no es produirà la desvinculació dels treballadors amb l’empresa o centre de treball anterior, fins que no 
sigui efectiva l’adscripció de la nova adjudicatària. 
 
Des d’ara, els termes habilitació o autorització englobaran amb caràcter genèric qualsevol modalitat de contractació, tant 
pública com privada, i identificarà una activitat concreta que passa a ser realitzada per una determinada empresa, societat 
o organisme públic o privat. 
 
1. En tots els supòsits de finalització, pèrdua, rescissió, cessió o rescat d’autorització, així com respecte de qualsevol altra 
figura o modalitat que suposi la subrogació entre entitats, persones físiques o jurídiques, que portin a terme l’activitat que 
es tracti, els treballadors de l’empresa o centre de treball subrogat sortint passessin a ser adscrits a la nova titular de 
l’autorització que vagi a realitzar el servei, respectant aquesta els drets i obligacions dels quals gaudissin en l’empresa 
subrogada. Es produirà aquesta subrogació, sempre que existeixin els següents supòsits: 
 
a) Treballadors/es en actiu que realitzin el seu treball en l’Autorització, independentment de la modalitat del seu contracte 
de treball. 
 
b) Treballadors/es amb dret a reserva del lloc de treball, i/o aquells que es trobin en situació d’Incapacitat Temporal, 
excedència, vacances, permisos, maternitat o situacions anàlogues. 
 
c) Treballadors/es amb contracte d’interinitat que substituïen a algun dels treballadors citats en l’apartat b. del punt 1 del 
present article, amb independència de la seva antiguitat i mentre duri el seu contracte. 
 
d) Treballadors/es de nou ingrés que per exigències d’un nou servei s’hagin incorporat com a conseqüència d’una ampliació 
de plantilla. 
e) Treballadors/es de nou ingrés que hagin ocupat llocs fixos amb motiu de les vacants que de forma definitiva s’hagin 
produït en els tres últims mesos anteriors a la finalització de l’Autorització, sempre que s’acrediti la seva incorporació 
simultània al centre i a l’empresa. 
 
f) Treballadors/es que ostentin càrrecs de representació, sigui unitària o sindical: entenent que els representants dels 
treballadors i els delegats sindicals poden ser d’empresa i de centre de treball; en cas de subrogació d’altres contractes la 
subrogació de la nova empresa respecte d’aquests treballadors es realitzarà tenint en compte el següent: 
 
Els representants dels treballadors, siguin de caràcter unitari o sindical, que haguessin estat triats o designats amb motiu de 
procés electoral referit al centre de treball, objecte de subrogació, conservessin la seva condició i càrrec i els mateixos drets 
i garanties que tinguessin reconeguts en l’empresa sortint fins al final del seu mandat. 
 
2. Tots els supòsits anteriorment contemplats, s’haurien d’acreditar documentalment per l’empresa o entitat sortint a 
l’entrant, mitjançant els documents que es detallen: 
 
-Certificat de l’organisme competent d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social. 
 
-Fotocòpia dels TC-1 i TC-2 de cotització a la Seguretat Social dels quatre últims mesos. 
 
-Relació de personal en la qual s’especifiqui: nom i cognoms, domicili, NASS, antiguitat, jornada, horari, vacances i qualsevol 
modificació d’aquests que s’hagi produït en els quatre últims mesos anteriors, juntament amb la justificació de la mateixa. 
 
-Modalitat de la seva contractació i Especificació del període de mandat si el treballador és representant sindical. 
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3. Els treballadors/es que no haguessin descansat els dies de vacances, o altres descansos o permisos retribuïts en el 
moment de produir-se la subrogació, descansessin els quals tinguessin pendents en les dates que tinguessin previstes amb 
la nova adjudicatària del servei. 
 
4. L’aplicació d’aquest article serà d’obligat compliment per a les parts a les quals vincula: empresa cedent, nova 
adjudicatària i treballador, operant la subrogació tant en els supòsits de jornada completa, com en els de jornada inferior. 
 
No desapareix el caràcter vinculant del present article, en el supòsit de tancament temporal d’un centre de treball que 
obligui a la suspensió del servei per temps no superior a un any. En tal cas, aquesta circumstància donarà lloc a promoure 
un expedient de regulació d’ocupació pel qual s’autoritzi la suspensió dels contractes de treball dels empleats que resultin 
afectats. A la finalització del període de suspensió, aquests empleats tindran reservat el lloc de treball en el centre en 
qüestió, encara que en aquesta data s’adjudiqui el servei a altra empresa. 
 
5. Divisió d’autoritzacions: en el cas que una o diverses autoritzacions, l’activitat de les quals ve sent realitzada per una o 
diferents empreses, es fragmentés o dividís en diferents parts, zones o serveis amb la finalitat de la seva posterior 
adjudicació, passessin total o parcialment a estar adscrits al nou titular aquells treballadors que haguessin prestat serveis en 
l’empresa sortint en cadascuna d’aquestes parts, zones o serveis resultants de la divisió produïda, en els termes previstos 
en el punt 1.e d’aquest article independentment de la seva modalitat de contracte de treball, i encara que amb anterioritat 
haguessin prestat serveis en altres zones, contractes o serveis distints. 
 
Se subroguessin els treballadors que es trobin en els supòsits del punt primer que hagin prestat serveis en les zones, 
divisions i serveis resultants. 
 
6. Agrupacions d’autoritzacions: en el cas que diferents autoritzacions, serveis, zones o divisions d’aquelles, s’agrupin en 
una o vàries, se subrogaran els treballadors que es trobin en els supòsits del primer punt i que hagin prestat serveis en les 
zones, divisions o serveis agrupats. 
 
7. Obligatorietat: la subrogació del personal, així com dels documents a facilitar, operessin en tots els supòsits de 
subrogació de les autoritzacions, parts, zones o serveis que resultin de la fragmentació o divisió de les mateixes, així com en 
les agrupacions que d’aquestes es pogués efectuar, àdhuc tractant-se de les normals subrogacions que es produeixin entre 
empreses o entitats públiques o privades que portin a terme l’activitat dels corresponents serveis, i encara que la relació 
jurídica s’estableixi només entre qui adjudica el servei per una banda i l’empresa que resulta adjudicatària per una altra, 
sent d’aplicació obligatòria, la subrogació del personal, en els termes indicats, amb independència de l’aplicació del previst 
a l’article 44 de l’Estatut dels treballadors. 
 
 
CLÀUSULA OCUPACIÓ 
Manteniment d’ocupació. 
 
Conveni col·lectiu de l’empresa Hertz de España, SL, (codi de conveni n.º 90002482011982) 
 
Disposició addicionalsegona. 
Garantia d’ocupació. 
 
L'empresa es compromet, en el marc de l'equilibri per a les relacions laborals que el conveni representa, a mantenir el nivell 
d'ocupació fixa existent a la signatura del meritat conveni, durant el període de vigència pactat. S'entendrà per nivell 
d'ocupació fixa un nombre de contractes d'aquesta naturalesa igual almenys a l'existent a la signatura del conveni a 
excepció de les extincions contractuals acordades en l'AVENC en data 22 de març de 2013. 
 
Per al supòsit, que per raons extraordinàries i greus de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o de producció, sigui 
necessari ajustar plantilla a través del procediment previst en l'article 52.C de l’ET -durant els anys 2013 i 2014, l'empresa es 
compromet, així mateix, a abonar als treballadors/as afectats per aquestes extincions, sempre que es trobin afectats pel 
present conveni col•lectiu, una indemnització de 45 dies del seu salari per any de servei fins a un màxim de 42 
mensualitats. 
 
En tot cas, l'empresa es compromet durant la vigència del present conveni a utilitzar amb caràcter previ a qualsevol tipus de 
mesura extintiva els procediments de flexibilitat interna negociats amb el Comitè Intercentre 
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ACORD PER AL SUPORT I ACOMPANYAMENT EN ELS PROCESSOS DE NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA EN ULTRAACTIVIDAD. 

Un dels compromisos assumits conjuntament per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya i per l'Administració de la Generalitat és el de promoure un marc propi de relacions laborals i, molt especialment, 
quant al desenvolupament autonòmic de la negociació col·lectiva. 

En un context de crisi, globalitzat i en constant mutació, amb elevades taxes d'atur i de destrucció d'empreses, el Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya vol reforçar el paper de la negociació col·lectiva com l'instrument regulador rellevant de les 
condicions de treball de qualitat i de la millora de la capacitat competitiva i la productivitat de les empreses. 
 
La negociació col·lectiva ha de ser considerada com un element de primera magnitud des d'una perspectiva soci-econòmica 
per la seva elevada capacitat d'adaptació a la realitat que es pretén regular en cada cas, la qual cosa la norma legal, per la 
seva vocació de generalitat, no pot oferir. 

És necessari, per tant, dinamitzar la negociació col·lectiva de manera que els convenis col·lectius puguin ser actualitzats de 
manera permanent, promovent la màxima cobertura possible i fent compatible l'adequació a les diferents realitats 
productives i de mercat amb una gestió preventiva dels canvis i la determinació de les condicions de treball de manera 
col·lectiva. En aquest sentit, cal esmentar que la ultra activitat de convenis col·lectius és una matèria disponible pels 
negociadors, ja que la previsió legal sobre la seva vigència té efecte supletori, a falta de pacte entre les parts. 
 
És per això, que les organitzacions sindicals i empresarials i Generalitat de Catalunya, que integren el Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya, 

MANIFESTEN 
 
Que, partint com a premissa ineludible del total respecte de l'autonomia de la voluntat de les unitats de negociació, de 
conformitat amb l'article 82.1 de l'Estatut dels Treballadors, consideren que les taules negociadores de convenis col·lectius 
que poguessin resultar afectats per la possible pèrdua de vigència, han de mantenir una pro activitat que comporti la 
renovació i actualització dels convenis. 

La necessitat de renovar i actualitzar els convenis i possibilitar la continuïtat de les unitats de negociació, fonamentant-se 
en la bona fe *negocial, per mantenir i millorar la productivitat i competitivitat de les empreses i contribuir al manteniment 
i creació de llocs de treball. 

Que en la negociació dels convenis col·lectius, per evitar l'aplicació de mecanismes de flexibilitat externa, s'han de potenciar 
els mecanismes de flexibilitat interna a fi que les condicions de treball es puguin adaptar a les circumstàncies del mercat de 
treball amb la participació de la representació legal dels treballadors i treballadores. 

La conveniència d'incloure clàusules convencionals on es prevegin expressament els procediments de solució extrajudicial 
de conflictes a aplicar en cas de divergències produïdes en la negociació d'un conveni col·lectiu sense arribar a l'avinença. 
 
I, és per tot això que 

ACORDEN 
 
1. El present acord es constitueix a partir de la voluntat expressa de les parts i de la seva adhesió voluntària a est i al seu 
procediment de suport i acompanyament a la solució davant els conflictes d'ultra activitat. 

2. Considerar fonamental el diàleg social a Catalunya i especialment en la construcció permanent del marc català de 
relacions laborals i és per això que les organitzacions patronals i sindicals de Catalunya, conjuntament amb la Generalitat, 
ens dotem d'un acord en matèria d'ultra activitat, que doni seguretat jurídica i estabilitat a les empreses i els treballadors. 
 
3. Per l'exposat en els punts anteriors, les organitzacions signatàries, acordem crear un procediment de suport i 
acompanyament a la resolució de bloqueig en els convenis col·lectius negociats a Catalunya. Aquest procediment parteix en 
primera instància de l'adhesió voluntària i conjunta de les parts, comissió negociadora i/o paritària del conveni sectorial i/o 
d'empresa, el procediment aposta per la negociació com a eix vertebrador d'aquest procediment. 

4. Que es promourà de manera dinàmica la negociació de convenis col·lectius amb terminis de venciment propers i l'impuls 
de la constitució de les comissions negociadores i la negociació efectiva i realitzar un seguiment periòdic de la seva 
constitució i evolució mitjançant la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 
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5. Que abans de la finalització del termini de vigència, les taules negociadores es comprometen a prosseguir el procés de 
negociació, garantint que durant aquest procés, la durada del qual s'acordarà mútuament per les parts, continuarà sent 
aplicable el conveni vençut. 

6. Que, sobrepassat aquest període inicial pactat, i mentre existeixi una negociació activa del conveni amb bona fe 
negociadora, amb avanços i amb possibilitat d'acord, les clàusules convencionals seguiran sent vigents. 
 
7. Que, acabat l'anterior període, cadascuna de les parts podrà decidir que la negociació està esgotada. En aquest cas, 
ambdues parts, de comú acord, decidiran instar algun dels següents procediments: 

a) Mediació expressa de l'Autoritat Laboral, en el marc de la Comissió de Convenis col·lectius del Consell de Relacions 
Laborals, que s'iniciarà en un termini de 48 hores, d'acord amb el procés que es regula en l'annex que s'acompanya. 

b) Directament el procediment de conciliació i/o el de mediació amb arbitratge delegat de la pròpia comissió de mediació, 
segons l'establert en els procediments de resolució extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya, al fet que 
fa referència el Títol II de l'Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014. 

En la mediació amb arbitratge delegat de la pròpia comissió de mediació, les persones que formen aquesta comissió 
actuaran com a àrbitres per designació conjunta de les parts i el *laudo es dictarà per unanimitat de tots els membres. 
 
8. Fins a la finalització d'aquests procediments es mantindrà la vigència del Conveni Col·lectiu. 

9. Que es fomentarà l'adhesió expressa a aquest acord de les comissions negociadores dels convenis, de manera que les 
organitzacions signatàries promouran les accions necessàries per a l'actualització i renovació dels convenis col·lectius, 
segons ho recull aquest acord. 

10. Que el present acord té eficàcia *obligacional per a les organitzacions que ho signen. 
 
Barcelona, 18 de juny de 2013 
 
 
ANNEX 
 
 
PROCEDIMENT RELATIU A LA REGULACIÓ DE MEDIACIÓ EN ELS SUPÒSITS DE ULTRAACTIVIDAD 
 
 

1) Les comissions negociadores es dirigiran a la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals 
quan constatin que s'ha produït la situació de bloqueig de la negociació col·lectiva. Aquesta situació es justificarà 
mitjançant la presentació de l'acta pertinent de la comissió negociadora. 

 
2) L'autoritat laboral en el termini màxim de 48 hores de rebre la petició citarà a les parts per realitzar una mediació 

expressa del conflicte plantejat en la qual participaran els membres de la Comissió de Convenis Col·lectius del 
Consell de Relacions Laborals. 

 
3) Les parts prèviament a la seva compareixença hauran d'aportar la documentació sol·licitada pel mediador/a. 

 
4) L'autoritat laboral citarà a les parts quantes vegades consideri convenient per aconseguir un acord satisfactori per 

als interessos de les parts afectades. 
 

5) Les parts, en cas d'acord en la proposta mediadora es comprometen a incloure-la en el text articulat del 
corresponent conveni col·lectiu. 

 
6) Aquest acord es concretarà en un acte que signaran les parts i l'autoritat laboral, en el marc de la Comissió de 

Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 
 

7) El procés abans esmentat no pot durar més de 30 dies naturals a explicar des de la data de recepció de la petició 
per part de l'autoritat laboral. 

 
8) En cas que finalitzi la mediació sense acord, es procedirà segons el punt 6 de l'Acord. 
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CLÀUSULA TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 
 
Article tipus 
Submissió al Tribunal Laboral de Catalunya 
 
Ambdues parts acorden sotmetre’s obligatòriament als procediments de conciliació i mediació i, voluntàriament al 
procediment d’arbitratge, del Tribunal Laboral de Catalunya, així com a les seves comissions tècniques d’organització del 
treball, seguretat i salut laboral i d’economía i previsió social complementària, per la resolució dels conflictes laborals tant 
d’índole col·lectiva o plural com de conflictes individuals, que puguin suscitar-se en les empreses compreses en l’àmbit 
funcional del conveni col·lectiu. 

 
 


