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LA NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA GUANYA
La reforma laboral del 2012 va debilitar terriblement la 
negociació col·lectiva. A partir de la seva aprovació va deixar 
d’existir la ultraactivitat i això ha volgut dir que, cada cop que 
un conveni ha caducat, s’ha tornat a la casella de sortida i ha 
fet falta renegociar-lo des de zero. A més, a les empreses s’han 
pogut pactar convenis propis amb pitjors condicions que els de la 
resta del sector. Tot plegat feia que els treballadors i treballadores 
arribessin a les taules de negociació en desavantatge, i l’acord 
actual permetrà redreçar-ho.

La combinació d’aquestes mesures és clau per evitar la 
disminució dels salaris, com ha anat passat al llarg dels últims 
anys, per exemple, en el cas de les cambreres de pisos.

Es recupera la ultraactivitat dels convenis 
col·lectius. Així, els convenis s’aniran prorrogant fins que 
siguin substituïts per d’altres de nous. L’amenaça de la 
caducitat ja no pesarà a l’hora de negociar.

El conveni sectorial torna a tenir prevalença. Si es 
negocia un conveni d’empresa ha de ser per millorar els 
acords del conveni sectorial! 

Si treballes en una contracta o una subcontracta, tindràs 
de referència el conveni del teu sector. Això evitarà que hi 
hagi treballadors i treballadores desprotegits per no tenir 
un conveni d’aplicació, com passava fins ara.



Els somnis i les aspiracions de milers de persones estan limitats a 
Espanya i a Catalunya per la durada dels seus contractes laborals. 
Moltes empreses han basat el seu negoci fins ara en la possibilitat 
de fer contractes curts i precaris, sovint encadenats durant molt de 
temps. El nou acord farà que els contractes curts es converteixin 
en l’excepció i no en la norma.

El contracte de treball bàsic és l’indefinit.

Sí, encara es poden fer contractes temporals, però només 
per causes productives molt acotades (per exemple, una 
campanya de Nadal) o per a substitucions de treballadors 
i treballadores que mantinguin el seu lloc de treball (per 
exemple, baixes mèdiques, de maternitat, etc.). 

Desapareix el contracte per obra i servei, que era una font 
de frau i de precarietat permanent.

Els contractes temporals comencen a ser temporals de 
debò: es passa d’una durada possible màxima de quatre 
anys a una durada d’un any.

Si encadenes divuit mesos de contractes temporals 
en vint-i-quatre mesos, el teu contracte passarà a ser 
indefinit. Fins ara, havies d’haver estat contractat vint-i-
quatre mesos sobre trenta.

Si el teu contracte està en frau de llei o no s’ajusta a 
aquesta regulació, ara passa també a ser indefinit.

LIMITEM LA 
TEMPORALITAT

RED, EL NOU MECANISME
DE PROTECCIÓ
A Espanya i a Catalunya, quan han anat mal dades, les empreses 
han prioritzat l’acomiadament per damunt de qualsevol altra 
mesura. L’experiència davant de la COVID-19 ha demostrat que és 
possible apostar per fórmules negociades que protegeixin els llocs 
de treball. Aquest acord introdueix una nova mesura de protecció: 
el mecanisme RED.

Hi ha dues modalitats: cícliques (per a quan la situació 
econòmica estigui en un cicle negatiu) i sectorials (per a 
sectors concrets que la necessitin).

Les mesures per abordar les situacions cícliques tindran 
una durada màxima d’un any.

Les mesures de caràcter sectorial es donaran quan 
es generin necessitats de requalificació i transició 
professional en un sector, com ara si hi ha un canvi 
tecnològic o una reconversió del sector.

En les mesures sectorials, la durada màxima és d’un 
any, amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos 
cadascuna.

Per activar aquest mecanisme caldrà una autorització 
administrativa si no hi ha hagut acord en el període de 
consultes.

Es crearà un fons RED de sostenibilitat de l’ocupació, 
a través del qual es farà front al finançament de les 
mesures de protecció. Les prestacions per als treballadors 
i treballadores seran com les dels ERTO COVID, sense 
disminució als sis mesos, sense cotització prèvia i sense 
consum de l’atur.

La discriminació de gènere té com a resultat una precarietat 
femenina més gran: atur, temporalitat, parcialitat, subcontractació, 
salaris mínims… Però tot plegat es pot revertir! Com?

LES DONES HI 
GUANYEM

Limitant la temporalitat. Acotem bé les causes per fer 
contractes temporals i en limitem la durada en el temps a 
un màxim d’un any, davant dels quatre anteriors. 

Eliminem el contracte per obra i servei. Un 30 % de les 
dones contractades té aquest contracte, i ara passaran a 
tenir-lo indefinit.

Tallem la precarietat en el sector públic, que ocupa un 
21,9 % de les dones. Un 32,4 % de les treballadores del 
sector públic té ara contractes temporals, i es derogarà 
també la disposició relativa als acomiadaments col·lectius 
a l’Administració.

Limitem l’encadenament de contractes temporals. Les 
dones encadenem contractes en 42,7 % dels casos, 
mentre que els homes ho fan un 38,5 %.

Restablim la preferència del conveni sectorial davant 
del d’empresa, cosa que evita que en contractes 
i subcontractes, que es donen sovint en feines 
feminitzades, així com en empreses multiserveis es 
rebaixin els salaris i les condicions mínimes.


