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PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 
 

 
• Àmbit de la contractació i subcontractació. 

 

• Àmbit de les inaplicacions de conveni acordades amb les 
comissions “ad hoc” de l’article 41 de l’Estatut dels 
Treballadors. 



 

secretaria d’acció sindical i política sectorial | área contractació i subcontractació | àrea negociació col·lectiva 1 
 

PROPOSTES D’INTERVENCIÓ A L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ I SUBCONTRACIÓ 
 
L'anomenada crisi econòmica que es va iniciar cap al 2008 ha anat debilitant les condicions de vida i 
treball de molts treballadors i treballadores de Catalunya i l'estat Espanyol. 
 
A aquesta situació de crisi, se li ha d’afegit les diferents reformes laborals introduïdes pels diferents 
governs d'Espanya i molt especialment l'última Reforma Laboral del PP amb el RDL 3/2012, que va 
venir a condicionar encara més les condicions de la Negociació Col·lectiva i el marc de la contractació, 
que ha vingut a suposar un canvi radical en el marc de les Relacions Laborals. 
 
És evident que les mesures unilaterals del govern sense comptar amb els agents socials, no han servit 
per crear ocupació. (En el preàmbul de la llei 3/2012 això era una de les raons que s'argumentava per 
a la seva aprovació, creació d'ocupació i reduir les diferències contractuals, amb la figura del 
contracte indefinit. Avui podem dir que res d'això s'ha complert i si ha servit per incrementar la 
desigualtat i el desequilibri de les relacions laborals a favor de les empreses. 
 
Les mesures de flexibilitat interna no han servit per evitar la destrucció d'ocupació, en canvi ha servit 
per l'abaratiment de l'acomiadament i l'eliminació de controls administratius en el cas dels 
acomiadaments col·lectius (ERO). 
 
La taxa de temporalitat en la contractació, no ha millorat tot el contrari, sinó que s'ha incrementat 
arribant a unes taxes del 90% en la nova contractació. 
 
Contractes temporals 
 
La reforma de la negociació col·lectiva, ha introduït elements que afavoreixen els convenis 
d'empresa, per sobre dels sectorials això ha suposat en molts casos un clar deteriorament de les 
condicions de treball, i una devaluació de les rendes salarials. 
 
A més ha suposat la irrupció de la contractació a temps parcial com un nou element de dualitat del 
mercat de treball. Així, l'augment de la contractació a temps parcial, a través de la seva modificació 
normativa, ha possibilitat que es corri el risc de conformar-se com una nova font de contractació 
irregular en no haver-hi una norma clara de l'aplicació de la llei pel que fa a l'ordenament i 
desenvolupament de l'aplicació de la mateixa, deixant llibertat a l'ocupador de l'aplicació de la 
jornada, que no està portant a greus incompliments dels ocupadors (les empreses). 
 
Tanmateix CCOO ens centrarem en denunciar aquelles qüestions que entenem que són estructurals 
o centrals; amb l'objectiu de seguir revertint aquells elements més regressiu de la Reforma Laboral 
3/2012: Vigència, inaplicacions, modificació de les condicions de treball (art. 41 ET) i contractació 
entre d’altres. 
 
CCOO considera necessària una intervenció decidida en l'Acció Sindical en els centres de treball, 
explicant als treballadors, que no podem permetre la utilització irregular dels contractes a temps 
parcial i de les subcontractacions o externalitzacions de les activitats empresarials. 
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A més de la intervenció sindical, que és el que li correspon per naturalesa a CCOO, plantegem a 
l'Administració al govern i també  a la Inspecció de treball, que s'actuï en aquells àmbits on hem 
detectat un major nombre de contractacions que poguessin ser il·legals. (al nostre entendre). 
 
Analitzant dades sobre contractacions observem que hi ha un augment de la contractació a temps 
parcial a la vegada que disminueix la contractació a jornada completa. 
 
Tanmateix la contractació irregular té indicis de ser més generalitzada en alguns sectors, l’augment 
de les jornades parcials en detriment de les jornades completes i la reducció de jornades reals 
treballades, acompanyades del creixement de la població assalariada que treballa amb contractes 
temporals evidencien que, part del increment de l’ocupació, es deu al repartiment del treballi a 
canvis de modalitat de contractació substituint treball a jornada sencera a contracte a temps parcial. 
 
Dades sobre l’evolució de la contractació 
 
El segon trimestre de 2014 hi havia a Catalunya 3.040.000 persones ocupades, el que suposa 597.200 
ocupats menys que el segon trimestre de 2008.  
 
El nombre de persones aturades era de 770.400, amb un increment de 476.600 persones respecte el 
2008.  
 
La població ocupada que treballa a jornada completa a Catalunya, el segon trimestre de 2014, és de 
2.531.373. En els darrers sis anys, hi ha hagut una pèrdua de 659.770 persones que treballen a temps 
complet, reducció que suposa u -20,7%.  
 
La població ocupada que treballa a temps parcial a Catalunya, el segon trimestre de 2014, és de 
484.058. En relació el 2008, aquest resultat suposa un increment de 56.730 persones. La tendència 
creixent de la parcialitat és d’un 13,3% d’increment. 
 
Taula 1. Variació població ocupada per tipus de jornada (2008-2014 
 
  Variació 2008-2014 

2n trim. 2014 (N) (%) 
Completa 2.531.373 -659.770 -20,7 
Parcial 484.058 56.730 13,3 
 
L’evolució de l’ocupació a temps parcial mostra una tendència creixent i l’ increment que presenta la 
taxa de parcialitat així ho evidencia. En sis anys s’ha passat de l’11,8% al 16,1% de taxa de parcialitat 
a Catalunya.  
 
Pel global català també es constata que són les dones les qui en major mesura treballen a temps 
parcial (24,2% de taxa de parcialitat femenina front al 8,7% de la masculina).  
 
La distància, d’entorn a 15 punts percentuals entre taxes d’ambdós sexes és molt significativa, 
constatant que la parcialitat és bàsicament protagonitzada per les dones.  
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La parcialitat involuntària cada cop és major entre la població ocupada catalana, concretament hi ha 
un 54,1% de persones ocupades (261.348 persones ocupades) que afirmen treballar a jornada parcial 
perquè no han trobat una feina a jornada completa. Per tant, més de la meitat de la població que 
treballa a temps parcial, ho fa de manera involuntària. 
 
Malauradament el mercat de treball català ha patit un notable increment de població ocupada que 
treballa a temps parcial, i sobretot, un fort augment del treball a temps parcial involuntari. A més, 
són les dones les qui continuen, en major mesura, treballant amb jornades parcials per cura de fills 
i familiars malalts. 
 
La combinació de la reducció del treball a temps complet en més de 550.000 persones ocupades, 
més jornades inferiors a 35 hores setmanals, la destrucció de més de 270.000 llocs de treball estables 
i la progressiva devaluació dels salaris han fet augmentar la taxa de risc de pobresa en el treball. El 
2013 aquesta taxa s’ha situat a Catalunya en el 12,2%, el que suposa que 6 de cada 50 treballadors té 
risc de ser pobre. A nivell estatal, aquesta taxa és del 10,6% i a nivell europeu del 8,9%. 
 
Sector Cárnicas 
 
Existeixen sectors d’activitats com el de Cárnicas que mereix un anàlisi acurat de la tipologia de 
contracció. Des de CCOO hem detectat una tipologia de contractació com es la de les falses 
cooperatives o autònoms que no ho som. Algunes dades Empresas Catalunya: 394.Trabajadores: 
19.938.Cooperativas,(autònoms): existeix una quantitat  propera als  4.000 treballadors i 
treballadores. Aquestes empreses, amb aquest tipus de contractació  estan concentrades 
principalment en les comarques Gironines, Osona i Lleida. 
 
Estan constituïdes com cooperatives, però només són purs autònoms. En algunes d’aquestes 
empreses no tenen treballadors en plantilla, tots son cooperativistes en moltes ocasions treballen a 
la mateixa sala amb el personal de la plantilla de l’escorxador, sota la direcció de la mateixa empresa 
i el mateix encarregat  de la empresa principal, utilitzant estris, vestuaris, vestuaris, mateix calendari 
etc, etc. 
 
Pot ser prestamisme laboral? . 
 
En base aquestes dades creiem ineludible intervenir-hi de forma prioritària en l’àmbit de la 
contracció en els següents temes: 
 

• Jornada (frau) irregularitats en la contractació a temps parcial. 
• Subcontractacions  (especialment les que es donen per algunes empreses de serveis que 

subcontracten les subcontractacions) 
• Cessió il·legal de treballadors.  
• Externalitzacions d’activitats irregulars 
• Contractes temporals sense causa  
• Utilització incorrecte dels contractes formatius. 
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Per tant creiem que la ITSS, te elements suficients per a l’ intervenció planificada en aquells aspectes 
que afecten a la contractació, amb l’objectiu de reduir el frau a la contractació que a la vegada i de 
manera  col·lateral es convertiran en cotitzacions reals a la Seguretat Social. 
 
Sabem de la tasca de la ITSS, malgrat totes les mancances de recursos.  
En tot cas CCOO de Catalunya seguirà treballant per a millorar les condicions de vida i treball dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i farem tots els esforços necessaris per a canviar aquesta 
situació. 
 
 
ALTRES PROPOSTES ACTUACIÓ INSPECCIÓ DE TREBALL PLANIFICADA PER AL 2015 

 
CCOO de Catalunya, a través de l’actuació, acompanyament i assessorament als delegats/des de 
prevenció que demanen suport i recolzament del sindicat, hem identificat les següents propostes 
com a part de l’actuació planificada d’aquesta ITSS. Hem agrupat aquestes propostes de manera 
temàtica: 
 
DRETS INFORMACIO 
 
El fet de que la actuació dels delegats/des de prevenció ha de basar-se en una actitud pro activa, 
aquesta no pot donar-se si no es garanteix el compliment del dret d’informació i consulta que la llei 
de prevenció reconeix a aquests representants legals. 
 
Així considerem que seria adient incorporar a l’actuació inspectora de manera transversal: 
 

1. Citar i fer la visita sempre prèvia comprovació de que s’ha convocat als representants legals. 
En cas de citació incorporar una citació expressa als representants legals i demanar 
comprovant d’haver-la lliurat. 

2. Comprovar i demanar mecanismes de compliment de informació consulta i participació a les 
empreses.  

3. En cas d’anotació al llibre de visita de la empresa, finalitzar sempre amb l’obligació de que la 
empresa ha de facilitar copia de dita anotació per tal que la representació legal, pugui fer el 
seguiment i control del compliment d’aquestes citacions. 

 
 
SOBRE L’ACTIVITAT PREVENTIVA: 
 

• demanar l’avaluació de riscos i planificació de la activitat preventiva així com la modalitat de 
l’activitat preventiva a la empresa. 

 
• demanar informe de la representació dels treballadors davant de la contractació d’un Servei 

de prevenció aliè. (art. 33 LPRL)  
 
Aquesta informació s’ha de contrastar amb la representació legal dels treballadors. 
 



 

secretaria d’acció sindical i política sectorial | área contractació i subcontractació | àrea negociació col·lectiva 5 
 

En quant a la realització de les avaluacions de riscos, garantir que s’ha ofert el dret de participació 
dels treballadors i els seus representants, i que s’ha donat la consulta prèvia abans de determinar la 
metodologia per garantir que generi confiança sobre els seus resultats (art. 55 RSP) 
Comprovar que les avaluacions de riscos compleixen com a mínim amb les següents característiques 
(art. 7 RSP) : 
 

• Estan fetes per lloc de treball i hi ha una descripció del mateix de les tasques que el 
conformen. 

• Disposa de riscos existents i relació de treballadors/es afectats. 
• Resultat avaluació i mesures preventives. 
• Criteris i procediments 

 
 
DIMENSIÓ DE GENERE A LA PREVENCIÓ  
 
Comprovar d’ofici que: 
 
A les avaluacions de riscos hi ha una identificació dels riscos que poden afectar a les dones 
embarassades (aplicació de les directrius del INSHT) 
 
Que a les empreses hi ha un llistat de lloc de treball exemptes de risc per dones embarassades i/o en 
període de lactància. 
 
Que a les empreses hi ha un procediment d’actuació quan hi ha una dona embarassada i/o en 
període de lactància. 
 
APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ.: 
 
Davant de substàncies preocupants, cancerígenes i altres substàncies, demanar el compliment de la 
llei de prevenció al seu art. 15 de que s’ha de substituir allò perillós, per menys perillós. 
 
Per això davant d’una substància d’aquesta mena es sol·licitarà per part d’aquesta inspecció la 
substitució pe una altre i en cas de que no sigui possible una justificació raonada i amb la participació 
de la representació legal dels treballadors/es. 
 
VIGILÀNCIA DE LA SALUT: 
 
A les actuacions planificades i com a continuació de la campanya realitzada pels agents socials en el 
marc de la fundació per la prevenció de riscos laboral al 2014, seria interessant que al 2015 es fes 
seguiment per part d’aquesta inspecció sobre el mínims continguts de la vigilància a partir de 
comprovar : 
 
  si és específica en relació als riscos laborals identificats 
  si es fa en funció de protocols basats en evidència científica. 
  Si s’ofereix de manera voluntària 
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 En cas que sigui obligatòria comprovar que hi ha un procediment per la seva justificació i que ha 
estat raonat. 

 
Que els resultats són útils per la prevenció, es a dir que no són apte o no apte, ja que haurien de ser 
en relació a si calen o no mesures preventives addicionals. 
 
 
ALTRES DADES SOBRE CONTRACTACIÓ 2014 
 
La majoria dels contractes que es van registrar al 2014 van ser contractes precaris, gairebé el 90 van 
ser temporals en les seves diverses formulacions. En períodes anteriors aquesta temporalitat en part 
pogués estava condicionada amb l'estacionalitat d'algunes activitats, però ara no obeeix solament a 
l'estacionalitat d'activitats especifiques com podria ser l'activitat vinculada al turisme sinó que s'ha 
convertit en estructural 
 
Per tant el fet de que al llarg  del de l’any  2014 es mantingui una contractació molt semblant de 
temporalitat evidencia la manca de causalitat de la contractació. 
 
Contractació per modalitat any 2014. Catalunya 
  

Mes Temporals Indefinits Total % Temporals 

Gener 161.506 21.107  182.613  88,4 % 
Febrer 141.010 20.671  161.681  87,2 % 
Març 151.680 23.434  175.114  86,6 % 
Abril 170.695 27.294  197.989  86,2 % 
Maig 182.080 25.324  207.404  87,8 % 
Juny 204.246  23.373  227.619  89,7 % 
Juliol 245.996  25.155  271.151  90,7 % 
Agost 143.438  14.212  157.650  91,0 % 
Setembre 196.742  28.975  225.717  87,2 % 
Octubre 220.840  30.798  251.638  87,8 % 
Novembre 172.952  24.075  197.027  87,8 % 
Desembre 165.116  20.898  186.014  88,8 % 

TOTAL 2.156.301 285.316 2.441.617 88,31% 

Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 
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DADES GENERALS DE LES INAPLICACIONS DE CONVENI AMB ACORD EN EL PERÍODE DE 
CONSULTES 
Període gener a setembre de 2014 
 
Les inaplicacions de conveni amb acord entre les parts que s'han registrat en el període que va l'1 de 
gener de 2014 al 30 setembre 2014 a Catalunya són: 
 
 
Mes Expedients Treballadors 
Gener 28 1.663 
Febrer 30 2.071 
Març 26 1.553 
Abril 27 614 
Maig 33 646 
Juny 16 1.171 
Juliol 37 887 
Agost 13 265 
Setembre 10 269 

TOTAL 220 9.139 
Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 

 
 
Si comparem les presentades a Catalunya amb les del conjunt de l'Estat en el mateix període, 
podem comparar el percentatge que representa Catalunya sobre el total dels expedients registrats: 
 
 

Mes Espanya Catalunya 
Expedients Treballadors Expedients  % vs Espanya Treballadors % vs Espanya 

Gener 262 12.937 28 10,69% 1.663 12,85% 

Febrer 272 14.592 30 11,03% 2.071 14,19% 

Març 272 6.095 26 9,56% 1.553 25,48% 

Abril 182 4.249 27 14,84% 614 14,45% 

Maig 232 5.820 33 14,22% 646 11,10% 

Juny 144 3.323 16 11.11% 1.171 35,24% 

Juliol 169 3.216 37 21,89% 887 27,58% 

Agost 95 2.905 13 13,68% 265 9,12% 

Setembre 76 1.352 10 13,16% 269 19,90% 

TOTAL 1.704 54.489 220 12,91% 9.139 16,77% 
Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 

 
 
En els primers nou mesos de l'any en curs, s'han presentat a Catalunya 220 inaplicacions de conveni 
amb acord, el que suposa el 12,91% del total presentat al conjunt de l'Estat i han afectat 9.139 
treballadors, un 16,77% dels treballadors afectats totals. 
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Les condicions inaplicades en els 220 expedients poden contenir inaplicacions de conveni sobre una 
o diverses condicions de treball alhora segons el següent quadre: 
 
 
Condicions inaplicades Expedients Percentatge Treballadors Percentatge 

Jornada de treball 19 8,64% 2.125 23,25% 

Horari i distribució temps treball 7 3,18% 532 5,82% 

Sistema remuneració 75 34,09% 1.232 13,48% 

Quantia salarial 206 93,64% 7.806 85,41% 

Sistema treball i rendiment 2 0,91% 66 0,72% 

Superació límits mobilitat funcional 0 0,00% 0 0,00% 

Millores voluntàries acció protecc. S.S. 8 3,64% 407 4,45% 
Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 

 
 
Així, veiem com la quantia salarial és la condició de treball més inaplicada, ja que apareix en 206 
(93,64%) dels 220 expedients i afecta 7.806 treballadors (81,41%) dels 9.139 als quals se'ls ha 
inaplicat alguna de les condicions de treball. En canvi, en l'altre extrem, és la superació dels límits per 
a la mobilitat funcional la que no s'ha utilitzat en cap expedient dels registrats amb acord a 
Catalunya.  
 
La representació dels treballadors que participa en el procés negociador i signa l'acord d'inaplicació 
té la següent composició: 
 

Mes Art. 41 ET CCOO UGT CCOO+UGT 
CCOO+UGT 

+ Altres 
Altres 

Gener 12 3 4 3 3 3 
Febrer 21 2 1 2 1 3 
Març 17 2 4 2 1 0 
Abril 21 1 1 2 1 1 
Maig 14 3 1 1 1 3 
Juny 10 1 1 2 1 1 
Juliol 26 2 1 2 1 5 
Agost 6 2 1 0 0 4 
Setembre 7 0 0 0 0 3 

Total exp. 144 16 14 14 9 23 
Percentatge 65,45% 7,27% 6,36% 6,36% 4,09% 10,45% 

Total trab. 1.453 1.720 822 1.354 2.790 1.000 
Percentatge 15,90% 18,82% 8,99% 14,82% 30,53% 10,94% 

Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 

 
 
La situació geogràfica on s'han produït les 220 inaplicacions de conveni correspon a cada autoritat 
laboral de registre en funció del següent quadre: 
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Autoritat Laboral Expedients Percentatge Treballadors Percentatge 

Autonòmica 2 0,91% 800 8,75% 

Barcelona 138 62,73% 6.417 70,22% 

Girona 3 1,36% 107 1,17% 

Lleida 11 5,00% 310 3,39% 

Tarragona 66 30,00% 1.505 16,47% 

Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 

 
 
És a la província de Barcelona on es concentren el major nombre d'expedients d'inaplicació acordats, 
i alhora, el major nombre d'afectats. És de destacar els que es produeixen a la província de Tarragona 
ja que representen un nombre i percentatge molt superior al que correspondria pel seu nivell 
d'activitat econòmica en el conjunt de Catalunya.  
 
Si atenem a la grandària de l'empresa les inaplicacions acordades responen al següent quadre: 
 
 
Mida empresa Expedients Percentatge Treballadors Percentatge 

De 1 a 30 treballadors 165 75,00% 1.553 16,99% 

De 31 a 50 treballadors 13 5,91% 492 5,38% 

De 51 a 100 treballadors 22 10,00% 1.561 17,08% 

De 101 a 250 treballadors 13 5,91% 2.055 22,49% 

De 251 a 500 treballadors 4 1,82% 1.463 16,01% 

De 501 a 750 treballadors 2 0,91% 1.226 13,42% 

De 751 a 1.000 treballadors 1 0,45% 789 8,63% 

Més de 1.000 treballadors 0 0,00% 0 0,00% 
Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 

 
 
Com podem comprovar, la major part dels expedients es concentren en les empreses de fins a 30 
treballadors (75%), encara que només arriben al 16,99% dels treballadors afectats. El major nombre 
de treballadors afectats els trobem en les empreses de 101 a 250 treballadors, que suposen el 10% 
dels expedients però arriben al 22,49% del total de treballadors afectats. Cap empresa que superi els 
1.000 treballadors ha presentat expedient d'inaplicació de conveni. 
 
Els incompliments legals detectats en les inaplicacions de conveni són: 
 
 
Incompliment Expedients Percentatge 

Data inici vigència 45 20,45% 

Data final vigència 62 28,18% 

Data inici + Data final 72 32,73% 

TOTAL 179 81,36% 
Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 
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Només 41 (18,64%) inaplicacions de conveni acordades i registrades a REGCON a Catalunya van ser 
correctes, no incomplint cap requisit legal. 
 
LES INAPLICACIONS DE CONVENI ACORDADES EN EL PERÍODE DE CONSULTES AMB LES 
COMISSIONS “AD HOC” DE L’ARTICLE 41 DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS 
Període gener a setembre de 2014 
 
L'última reforma laboral va incloure en l'article 82.3 de l'Estatut dels Treballadors la possibilitat que 
les empreses poguessin inaplicar diferents condicions de treball per causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives i de producció. 
 
Per a això és necessari un període de negociació màxim de quinze dies improrrogable en el qual pot 
resoldre's el conflicte mitjançant acord entre les parts o finalitzar sense acord, havent d'en aquest 
cas acudir a un arbitratge obligatori de la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya. 
 
El paràgraf final de l'article 82.3 de l'Estatut dels Treballadors diu: 
 
"El resultat dels procediments al fet que es refereixen els paràgrafs anteriors que hagi finalitzat amb 
la inaplicació de condicions de treball haurà de ser comunicat a l'Autoritat Laboral únicament als 
efectes de dipòsit". 
 
Per tant existeix l'obligació de registrar-ho, però solament a l'efecte de dipòsit, la qual cosa es 
materialitza mitjançant registre en l'aplicació telemàtica REGCON, podent a partir del codi de 
inaplicació donat veure les següents dades sobre la inaplicació acordada: 
 

♦ Empresa. 
♦ NIF. 
♦ Localitat. 
♦ Província. 
♦ Conveni col·lectiu inaplicat. 
♦ Vigència de la inaplicació. 
♦ Representants dels treballadors que aconsegueixen l'acord. 
♦ Condicions de treball que es inapliquen. 

 
En el registre en REGCON no figuren els documents claus per analitzar sindicalment les inaplicacions 
de conveni com són: 
 

♦ Memòria causal justificativa de les condicions de treball que es pretenen *inaplicar. 
♦ Text de l'acord aconseguit per les parts i concreció de les mesures d’inaplicació acordades i el 

seu període de vigència. 
 
A més la falta de control de legalitat per part de l'Autoritat Laboral fa que la majoria dels acords 
aconseguits continguin irregularitats i mesures en frau de llei. 
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Al llarg de 2014 hem vingut insistint, sense resposta, en el Consell de Relacions Laborals de Catalunya 
de la necessitat de sotmetre el registre de les inaplicacions a un control de legalitat que permeti a les 
parts que aconsegueixen l'acord fer-ho amb plenes garanties de legalitat, sobretot en els casos on la 
representació dels treballadors no existeix i deu triar-se una comissió "ad hoc", tal com es 
desenvolupa en l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors. 
 
La negativa del departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya a sotmetre a les 
inaplicacions acordades que es registren en REGCON a un control de legalitat, tant en el que respecta 
a les dates d'inici i finalització de les inaplicacions registrades, així com d'assegurar que les 
comissions "ad hoc" han estat triades democràticament i realment s'ha produït un període de 
negociació, sense oblidar que els acords aconseguits per les parts sobrepassen en molts casos la 
legalitat vigent i deuen de ser revisats. 
 
Aquesta negativa ens ha portat a sotmetre a les inaplicacions registrades en REGCON a un control 
exhaustiu, dins de les possibilitats que ofereix l'aplicació telemàtica, per conèixer a fons quantes es 
registren i qui les registra. 
 
Com podem veure el resum de les inaplicacions registrades de gener a setembre de 2014 es 
reparteixen en funció de la representació dels treballadors que signen el acord de la següent manera: 
 
 

Mes Art. 41 ET CCOO UGT CCOO+UGT 
CCOO+UGT 

+ Altres 
Altres 

Total exp. 144 16 14 14 9 23 
Percentatge 65,45% 7,27% 6,36% 6,36% 4,09% 10,45% 

Total trab. 1.453 1.720 822 1.354 2.790 1.000 
Percentatge 15,90% 18,82% 8,99% 14,82% 30,53% 10,94% 

Font: Secretaria d’Acció Sindical i Política Sectorial CONC 

 
 
És de destacar que les inaplicacions acordades en empreses on no existeix representació sindical, i 
per tant l’acord ho és amb comissió ad hoc, són les majoria de les presentades (144), representant el 
65,45% del total, encara que solament afecten a 1453 treballadors, la qual cosa ens indica que són 
les microempreses i les petites empreses sense representació sindical on es produeixen més acords. 
 
Aquesta dada per si solament ja dóna que pensar sobre la legalitat de la majoria de inaplicacions de 
conveni presentades mitjançant acord amb comissions ad hoc, però una vegada ens detenim a 
comprovar si la vigència de les mateixes, des de la seva data d'inici fins a la seva data de finalització, 
es realitza des de la data de l'acord i fins a la finalització com a màxim del conveni col·lectiu inaplicat, 
veiem que en el 81,36% dels expedients registrats existeixen incompliments que allarguen la 
inaplicació més del permès legalment. En el cas dels 144 expedients registrats amb acord de 
comissions ad hoc aquest percentatge és gairebé del 100%. 
 
La majoria de les 144 inaplicacions mencionades tampoc compleixen el requisit de comunicació a la 
comissió paritària del conveni col·lectiu inaplicat. 
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Davant de les dades que disposem pel que fa a les inaplicacions acordades amb comissions ad hoc 
hem decidit procedir a denunciar a les 144 empreses davant la inspecció de treball. 
 
S'ha realitzat una cerca de les dades del domicili de l'empresa que ha registrat la inaplicació, en la 
base de dades de la Seguretat Social, obtenint-se els següents resultats: 
 
Empreses que es denuncien   85 
Empreses no denunciades   50 
Empreses amb inaplicacions repetides  14 
 
Les 50 empreses no denunciades corresponen a empreses que no consten a la base de dades de la 
Seguretat Social perquè han desaparegut. 
 
No deixa de cridar l’atenció que un instrument com l’ inaplicació del conveni col·lectiu, justificat a la 
llei 3/2012 (reforma laboral), com una eina de flexibilitat interna en les empreses que tenia com 
objecte que l’ajust no fos mitjançant la destrucció d’empreses i d’ocupació, ha esdevenit un fracàs 
doncs 50 empreses del total han tingut que tancar desprès de inaplicar el conveni col·lectiu. 


