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V 

Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència 
en valencià com un component molt positiu en la formació universitària 
dels futurs professionals llicenciats o diplomats en aquesta Universitat. És 
una obligació de la universitat formar bons professionals que el dia de 
demà coneguen bé la realitat que els envolta i hi presten amb normalitat els 
seus serveis. Per això, el domini del valencià propi de la seua especialitat 
tècnica o científica és fonamental per a entendre i per a gestionar el procés 
de desenvolupament de la societat valenciana ⎯i també per a integrar-s’hi 
amb total normalitat. 
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta 
filosofia que impregna l’actual equip de govern de preparar bons 
professionals que puguen fer un servei en la societat que ha creat i que 
manté la Universitat d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals i 
futurs de la Universitat puguen exercir competentment la seua professió en 
valencià, hem d’estimular un procés previ d’una certa complexitat que, per 
les seues característiques, ha de ser lent per necessitat: preparar bons 
professors que puguen impartir la docència en valencià i disposar de 
materials de suport adequats. 
 
Per ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries 
d’ajudes per a elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha 
darrere d’aquestes convocatòries és començar a publicar, a poc a poc, els 
materials que tinguen la qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a 
l’ús del valencià com a llengua de creació i de comunicació científica són 
possibles gràcies a l’ajuda de la Generalitat Valenciana (Conselleria de 
Turisme, Cultura i Esport), a través del conveni per a la promoció de l’ús 
del valencià. 
 
 

Manuel Palomar Sanz 
Rector 

 



 



VII 

Introducció 

Un aspecte important de les directrius de Bolonya és el foment de noves 
metodologies pedagògiques que reorienten l’ensenyament universitari per a 
reforçar l’adquisició per part dels estudiants no sols d’uns coneixements 
pròpiament teòrics, sinó també d’unes competències o habilitats. Sens dubte, 
la seua adquisició exigeix l’exercici en múltiples i diverses ocasions, per la 
qual cosa és fonamental trobar instruments que faciliten tant al professor com 
als estudiants fer una classe genuïnament dialogada, centrada en la discussió 
col·lectiva, i que resulte ser una alternativa a la classe magistral. Aquestes 
noves metodologies docents han de buscar tant potenciar el desenvolupament 
d’una sèrie de competències com facilitar el pas del model educatiu anterior 
centrat en el discent com a receptor passiu de la informació- al model pel qual 
s’aposta actualment, que té l’estudiant com a eix central del procés 
d’aprenentatge i que posa l’èmfasi en la seua capacitat d’aprendre.  
 
En efecte, el professor és l’inductor del procés d’ensenyament i, com a tal, ha 
de mostrar-se compromès amb l’aprenentatge del discent. Ha de mostrar-se 
creatiu, empàtic, conscienciat de la seua important labor, preocupat no tant per 
impartir la totalitat d’un programa com pel valor del que transmet, interessat a 
saber comunicar i que el seu alumnat aconseguisca comprendre part o la 
totalitat d’un programa. El que pretén expressar-se és que ha de dur a terme un 
procés d’autoreflexió pedagògica per mitjà de la qual siga crític amb si mateix 
i es pregunte i aconseguisca respondre’s a preguntes com les que segueixen: 
què es vol aconseguir amb la docència?, quina és l’actitud correcta que cal 
adoptar cap a aquesta tasca?, és l’estil d’ensenyament que s’utilitza eficaç per 
a aconseguir el ple aprenentatge del discent?, què s’ha de tindre en compte per 
a promoure una pedagogia constructivista que fomente la creació en l’aula 
d’un clima reflexiu i crític?   
 
Tenint, per tant, clar que el punt de partida és la necessitat de l’autorevisió 
acadèmica, del que es tracta ara és de localitzar i emprar les metodologies més 
adequades que promoguen el desenvolupament i l’adquisició de les diverses 
competències de què es tracte. I, en aquest sentit, es lliuren una sèrie de 
quadres sinòptics dels principals continguts de l’assignatura Dret del Treball, 
quadres que han sigut convenientment adaptats a la recentment aprovada Llei 
3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i 
que contribueixen a optimitzar l'assimilació dels continguts de cadascun dels 
temes teòrics de l’assignatura. 
 
Amb el ferm propòsit que aquest llibre es convertisca en una referència per a 
tots aquells estudiants que vulguen entendre d’una manera més global els 
diferents continguts del dret laboral, els materials que proposem busquen 
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transmetre a l’alumne la complexitat d’aquesta branca de l’ordenament jurídic, 
però, al mateix temps, ajudar-lo a enfrontar-se a l'anàlisi de les principals 
qüestions que són objecte d’estudi. 
 

Carmen Viqueira Pérez 
Professora titular del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social 

Catedràtica acreditada 
 

Carolina Blasco Jover 
Professora contractada doctora del Departament de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social 
 
 

Universitat d’Alacant, maig de 2013 
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I. Introducció 
 

 Aparició del dret del treball: tensió entre dues forces: 
o Patrons (capital). 
o Obrers (mà d’obra). 

 
 Conseqüències: 

o Ni igualtat ni llibertat. 
o Solament llibertat d’una part: la de l’empresari. 

 Imposició de les condicions de treball. 
 El treballador solament tenia la llibertat d’acceptar-les o rebutjar-les. 

o Prohibició de l’associacionisme obrer: 
 Associar-se és delicte (llei Le Chapelier francesa i Codi penal espanyol de 1870). 

o Explotació obrera:  
 Llargues jornades de treball. 
 Sous baixos. 
 Generalització del treball del menors. 
 Inexistència de condicions de seguretat i higiene. 
 Habitatges miserables. 
 Alt índex de mortaldat. 
 Manca de protecció social. 
 Etc.  

 
 Es pren consciència social i els obrers s’adonen de la importància que tenen com a col·lectiu. 

 
 Reacció davant la situació: aparició de les primeres associacions d’obrers (primer, de caràcter mutualista i, després, de caràcter 

revolucionari). 
 

 Però els capitalistes volen mantenir la seua posició dominant: 
o Efecte: lluites entre les dues classes i situació de crispació. 
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 Conseqüència: intervenció estatal, limitant la voluntat de l’empresari en la fixació de les condiciones de treball: 
o Primer: protecció de las classes dèbils. 
o Després: atribució i reconeixement de drets socials. 

 

II. L’evolució del dret del treball a Espanya  

Etapa precursora-tuïtiva (1873-1923) 
 

 Entre el fort i el dèbil, la llei allibera i la llibertat oprimeix. 
 

 Llei Benot, de 24 de juliol de 1873, sobre la regularització del treball en els tallers i la instrucció en les escoles dels xiquets obrers 
dels dos sexes: 

o Prohibeix el treball dels menors de 10 anys i limita la jornada dels menors de 15. 
 

 Després d’aquesta llei: successió continuada de normes protectores de las classes més dèbils: 
o Es prohibeix als menors fer treballs perillosos (bussejador, torero, acròbata, domador de feres). 
o Obligacions sanitàries i higièniques en la prestació del treball. 
o Es prohibeix el treball en diumenge en tota classe de centres i activitats. 
o Es regula el concepte d’accident de treball. 
o Es permet a las dones treballadores disposar d’una cadira per a seure. 

 
 Relacions col·lectives de treball: 

o Primer: manteniment del delicte d’associació. 
o Després: 

 Creació de la Unió General de Treballadors (UGT), d’ideologia socialista, i la Confederació Nacional de Treballadors 
(CNT), d’ideologia anarquista. 

 Supressió del delicte d’associació. 
 Despenalització de la vaga. 
 Creació dels consells de conciliació i arbitratge per a la solució de conflictes. 



13 

 En el terreny institucional: 
o Es crea progressivament una administració laboral: 

 Inspecció de Treball (1906). 
 Institut Nacional de Previsió (1908). 
 Tribunals industrials (1908). 
 Ministeri de Treball (1920). 

 
 Defectes d’aquest període: 

o Inexistència d’un contracte de treball. 
o Inexistència d’una llei específicament sindical per la qual es regule, per exemple, la negociació de convenis col·lectius.  

 

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 
 

 Relació individual de treball: 
o Codi de treball, de 1926: 

 Recopilació de les normes anteriors.  
 Una aportació innovadora: regulació diferenciada del “contracte de treball”.  

o Promulgació de diverses normes de política social: 
 Protecció de les famílies nombroses. 
 Assegurança per maternitat. 
 Protecció de l’emigrant. 
 Regulació del treball a domicili. 

 
 Relació col·lectiva de treball: 

o Col·laboració amb la UGT, però prohibició de la CNT per ser d’ideologia contrària a la de la Dictadura.  
o La documentació sindical ha de presentar-se al govern.  
o Les vagues de funcionaris i en els serveis públics i les vagues que no tinguen una finalitat estrictament econòmica són delictes 

contra l’estat. 
o Creació de l'Organització Corporativa Nacional (1926) amb funcions normatives i conciliadores. 
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La Segona República (1931-1939) 
 

 Consolidació del dret del treball espanyol. 
 
 La Constitució de 1931 introdueix, per primera vegada en la història d’Espanya, els drets laborals. 

 
 Es deroga l’anterior codi de treball de 1926 i és substituït per la llei de contracte de treball de 1931: 

o S’ocupa del treball manual i de l’intel·lectual. 
o Inclou el servei domèstic. 
o Regula el dret de vaga. 
o La vaga és causa de suspensió del contracte de treball. 
o L’acomiadament ha de ser causal. 
o Els convenis col·lectius o pactes d’empresa són mitjans per a regular les condicions de treball.  

 
 Llei d’associacions de 1932: 

o El dret de sindicació és distint al dret d’associació general per a qualsevol ciutadà. 
o La llibertat de les associacions és total:  

 Per a la seua constitució: registre dels estatuts. 
o Reconeixement de les llibertats d’afiliació, no afiliació i abandonament. 
o Suspensió i dissolució: voluntària o judicial, mai administrativa.  

 
 
La Guerra Civil (1936-1939) 
 

 La Guerra Civil espanyola es va desencadenar com a conseqüència de l’alçament militar del 17 de juliol de 1936, quan l’exèrcit, amb 
el suport de diversos sectors de la societat, es va revoltar contra el govern de la Segona República per no estar d’acord amb les 
reformes republicanes. 

 
 Durant els tres anys que va durar, Espanya es divideix en dues meitats: l’Espanya republicana i l’Espanya nacional. 
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 La legislació laboral serà distinta: 
o L’Espanya republicana: 

 Conservarà la legislació anterior, limitant-se a adaptar-la a la conjuntura bèl·lica: 
• Suspensió de la normativa que reconeix el dret a vacances anuals. 

o L’Espanya nacional: 
 La legislació republicana no s’accepta.  
 Fur del treball (1938): atribueix a l’estat plens poders per a fixar condicions de treball, limitant l’autonomia col·lectiva.  

  
 
La Dictadura franquista (1939-1975) 
 

 Idea harmònica de les relacions de treball: l’empresa és una comunitat d’interessos i una unitat de propòsits.  
 

 No hi ha conflicte entre les parts de la relació laboral.  
 

 Principi bàsic: donar garanties al treballador individual vs. limitar els drets col·lectius. 
 

 Restriccions dels drets col·lectius: 
o Un únic sindicat, l’Organització Sindical Espanyola, d’afiliació obligatòria i automàtica i de caràcter mixt. 
o La vaga i els tancaments patronals: delictes contra l’estat. 
o Les condicions de treball les estableix l’estat mitjançant: 

 La llei de contracte de treball de 1944. 
 Les ordenances de treball. 

 
 Garanties per al treballador individual: 

o Estabilitat en l’ocupació. 
o Causalitat per l’acomiadament. 
o Autorització administrativa per als acomiadaments econòmics. 
o Creació del règim de subsidis familiars i l'assegurança obligatòria de malaltia.  
o Justícia laboral assequible, d’administració ràpida.  
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 Motius com: 
o La integració en organismes internacionals. 
o L’obertura econòmica. 
o La necessitat de desenvolupament econòmic. 

 
 Causen canvis, però sense abandonar els principis bàsics: 

o 1955: es permet la negociació col·lectiva, però amb límits:  
 Negociació dins del sindicat oficial. 
 No es permet la vaga. 
 Aprovació del conveni col·lectiu per l’administració. 

o 1962: procediment de solució de conflictes col·lectius:  
 Si las parts no arriben a una solució, l’administració emetrà una decisió obligatòria. 

o 1965: la vaga es despenalitza. 
 Però es consideren delictives la vaga de funcionaris i la vaga política. 

o 1971: reforma de la llei sindical. 
 Però es manté el principi d’un sindicat únic i obligatori 

o 1970 i 1975: reforma de la normativa sobre convenis col·lectius i sobre conflictes col·lectius.  
 La vaga, en determinats casos, pot implicar la suspensió del contracte de treball i no la sanció d’acomiadament. 

 
 
La transició política (1976-1978) 
 

 Mor Franco el 20 de novembre de 1975 i desapareix un règim polític de concentració personal de poder. 
 

 Monarquia de Joan Carles I i nou procés constituent democràtic.  
 

 Transformació de les relacions individuals i col·lectives: 
o Es passa d’un únic sindicat a una pluralitat de sindicats, democràtics i de classe. 
o Llei de relacions laborals de 1976: 

 Limita l’utilització de la contractació temporal. 
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 Obliga a la readmissió del treballador acomiadat improcedentment. 
o Reial Decret Llei de relacions de treball de 4 de març de 1977:  

 Dret de vaga i negociació col·lectiva. 
 Conflicte col·lectiu com a via pròpia i separada de la vaga.  

• Part d’aquesta regulació encara continua vigent. 
o Llei d’1 d’abril de 1977: reconeix la llibertat sindical. 
o La ratificació dels convenis i acords internacionals més importants sobre la llibertat sindical:  

 Pactes de l’ONU de 1966. 
 Convenis de la OIT números 87 i 98, sobre la llibertat sindical, la protecció del dret de sindicació i la negociació 

col·lectiva. 
 
 
La constitució espanyola de 1978 
 

 Promulgació de la constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978. 
 

 Espanya es converteix en un estat social i democràtic de dret. 
 

 Reconeixement de drets socials de caràcter individual: sou mínim, descans i vacances, seguretat i higiene, etc. 
 
 Reconeixement de drets col·lectius o instrumentals com a grup o classe social: dret a sindicar-se lliurement, dret de participació en 

l'empresa i dret de vaga. 
 
 
Normes laborals promulgades amb posterioritat a 1978  
 

 L’estatut dels treballadors: 
o Es promulga el 10 de març de 1980 per a fixar els drets i deures laborals. 
o Des de llavors: multitud de reformes per adaptar-lo a les noves realitats socials. L’última reforma: Llei 3/2012, de 6 de juliol, 

de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. 
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 Altres normes: 
o Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical. 
o Llei 8/1988, de 7 d’abril, sobre infraccions i sancions de l’ordre social. 
o Llei general de la Seguretat Social, de 20 de juny de 1994.  
o Llei de procediment laboral, de 7 d’abril de 1995. 
o Llei 39/1999, de 5 de novembre, sobre conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. 
o Llei 1/2004, de 28 de desembre, per a la protecció de les treballadores víctimes de maltractament 
o Etc. 
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Textos relacionats amb la situació que va desencadenar el naixement del dret del treball 

 

"Era una ciutat de rajoles roges, o més aïna de rajoles que haurien sigut roges, si el fum i les cendres ho hagueren permès; però tal com estava, 
era una ciutat d’un roig i d’un negre poc natural, com el rostre pintat d’un salvatge. Era una ciutat de màquines i d’altes ximeneres, d’on eixien 
sense parar interminables serps de fumarada, que lliscaven per l’atmosfera sense desenroscar-se mai del tot. Tenien un canal obscur i un rierol 
que portava una aigua enterbolida per un suc fètid, i hi havia vastes construccions, foradades per finestres, que ressonaven tot el sant dia, mentre 
el pistó de les màquines de vapor pujava i baixava monòtonament, com el cap d’un elefant malalt de melancolia. Comptava la ciutat amb uns 
quants carrers grans, que s’assemblaven entre si, i d’infinits carrerons encara més pareguts els uns als altres, habitats per gent que s’assemblava 
igualment, que entrava i eixia a les mateixes hores, que xafava de la mateixa manera, que faria el mateix treball, i per a la qual cada dia era 
idèntic a l’anterior i al de després, i cada any el viu reflex de què li havia precedit i del que anava a seguir-li". Charles Dickens. Temps difícils 
(1853). 

  

"Si l’obrer està sotmès a tractes degradants, si se li exigeix una tasca difícil de realitzar sota pena de ser privat del treball, i per tant, de veure’s 
irremissiblement llançat a la misèria i, no obstant el seu treball és considerat lliure, hi ha en això un cas de coacció espantosa i la seua llibertat no 
és més que il·lusòria". Nicolás Berdiaeff. Le christianisme et la lutte des classes (1932). 

  

"En la vesprada del divendres, al voltant de les quatre, un nombrós grup de revoltosos va atacar la fàbrica de teixits pertanyents als senyors Wroe 
i Duncroft, a West Houghton (...), i, trobant-la desprotegida, prompte se’n van apoderar. Immediatament la van incendiar i tot l’edifici amb la 
seua valuosa maquinària, teixits, etc., va ser completament destruït. Els danys ocasionats són immensos, havent costat la fàbrica sola 6.000 
lliures. La raó adduïda per a justificar aquest acte horrible és, com a Middleton, el "teixit a vapor". A causa d’aquest espantós succés, dos 
respectables famílies han patit un dany greu i irreparable i un gran nombre de pobres han quedat sense ocupació. Els revoltosos pareixen dirigir la 
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seua venjança contra qualsevol classe d’avanços en les maquinàries. Com d’errats estan! Què hauria sigut d’aquest país sense aquests avanços?". 
Ludisme. Annual Register, 26 d’abril de 1812. 

 

“L’Estat és l’autoritat, és la força, és l’ostentació i la infatuació de la força. No s’insinua, no tracta de convertir, i sempre que ho intenta ho fa 
amb molt mala sort; perquè la seua naturalesa no consisteix a persuadir, sinó a imposar-se, a forçar. S’esforça poc a emmascarar la seua 
naturalesa de violador legal de la voluntat dels homes, de negació permanent de la seua llibertat. Fins i tot quan ordena el bé, el perjudica i fa 
malbé, precisament perquè ho ordena, perquè tota ordre provoca i suscita les rebel·lies legítimes de la llibertat; (....) La llibertat, la moralitat i 
dignitat humana de l’home consisteixen precisament en això, que fa el bé no perquè se li ordena sinó perquè el concep, el vol i l’estima". Mikhaïl 
Bakunin, La libertad (1871). 

  

"No tinc més roba que la del meu treball: alguns pantalons i una jaqueta trencada... Arrossegue les vagonetes sota terra al llarg de mitja llegua, 
anada i tornada. Les arrossegue durant onze hores diàries amb l’ajuda d’una cadena lligada a la cintura. Les ferides que tinc en el cap me les he 
fetes descarregant vagonetes. Els homes de l’equip al qual estic lligat treballen despullats, llevat del casc al cap. Algunes vegades, quan no sóc 
ràpid, em colpegen". Manifestacions d’un xiquet treballador de dotze anys. Alfonso Lazo. Revoluciones del mundo moderno (1980). 

  

"La classe pren realitat quan alguns homes, a conseqüència d’unes experiències comunes (heretades o compartides), perceben una identitat 
d’interessos i l’articulen entre ells i en contra d’altres homes els interessos dels quals són distints (i generacionalment oposats) als seus". E. P. 
Thompson. La formación de la clase social obrera en Inglaterra (1963). 
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Característiques / Grups 

 
CONTINGUT LABORAL 

 
DESENVOLUPAMENT 

 
APLICABILITAT 

 
GARANTIES 

 
BASES 

INSTITUCIONALS 
(articles 1 a 9) 

 
 Art. 7: sindicats i associacions 
professionals com a bases 
institucionals. 

 Art. 9: Principi d’igualtat 
material. 

 

 

 
DRETS I LLIBERTATS 

FONAMENTALS 
(articles 14 a 29) 

 
 Específics: 

 Art. 25.2: treball 
penats. 

 Art. 28: llibertat 
sindical i dret de 
vaga. 

 Inespecífics: art. 14 a 29. 

 
 

Llei orgànica. 
Ha de respectar el contingut 

essencial (art. 53.1CE). 

 
 
 

Aplicabilitat directa  
(art 53.1 CE) 

 

 
 Recurs d’empara (art. 161.1.b 
CE): 

 LRJS: procediment preferent i 
sumari. 

 Qüestió d’inconstitucionalitat. 

 
DRETS I DEURES  

(articles 30 a 38) 

 
 Art. 35: dret i deure al treball. 
 Art. 37: dret a la negociació 
col·lectiva i a les mesures de 
conflicte col·lectiu. 

 Art. 38: llibertat d’empresa. 

 
 

Llei ordinària. 
Respecte del contingut 

essencial (art. 53.1). 

 
 

Aplicabilitat directa  
(art. 53.1 CE) 

 
 Recurs d’ inconstitucionalitat. 
 Qüestió d’ inconstitucionalitat. 
 Recurs d’empara: 

 Discriminació per raó de 
sexe. 

 Llibertat sindical. 

 
PRINCIPIS RECTORS 

DE LA POLÍTICA 
SOCIAL I 

ECONÒMICA 
(articles 39 a 52) 

 
 Art. 40: ocupació. 
 Art. 41: règim públic de seguretat 
social. 

 Art. 49: discapacitats. 
 Art. 50: protecció a la vellesa. 

 
 

Llei ordinària. 
Respecte del contingut 

essencial. 

 
 

Aplicabilitat indirecta  
(art. 52.3 CE) 

 
 

 Recurs i qüestió 
d’inconstitucionalitat. 
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Normes internacionals 

Tipus 

Eficàcia 

Tractats bilaterals i 
multilaterals 

Normes emanades 
d’institucions i organitzacions 

internacionals 

Pretenen el reconeixement de drets 
bàsics o l’establiment d’uns estàndards 
mínims per a les condicions de treball. 

Se celebren normalment per al reconeixement o 
manteniment, en termes de reciprocitat, d’uns 
drets bàsics en matèria laboral i de seguretat 
social per als seus respectius nacionals. 

-Els tractats obligaran els seus destinataris i hauran de ser 
aplicats pels tribunals. Jeràrquicament se situen per damunt de 
la resta de l’ordenament i no poden ser derogats, modificats o 
suspesos si no és en la forma prevista pel tractat.  

-La incorporació d’aquestes fonts al nostre ordenament 
requereix la prèvia ratificació i posterior publicació en el BOE 
(art.  96.1 CE). 
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Dret 
comunitari 

Dret originari 

Dret derivat 

L’adscripció als tractats 
fundacionals determina el 
sotmetiment a les normes que 
emanen dels òrgans de la UE. 

DIRECTIVES 
 

-S’apliquen obligatòriament i els destinataris són els 
estats membres.  
-Marquen uns objectius als destinataris, els quals, en un 
termini determinat, han d’adoptar les mesures 
necessàries per a aconseguir els fins previstos. No són 
directament aplicables, sinó que necessiten la seua 
transposició en el termini previst.  
-S’admet l’eficàcia directa d’una directiva, sempre que 
el contingut siga prou concret i haja transcorregut el 
termini previst per al seu desenvolupament. 

DECISIONS 
-Regulen de forma obligatòria els casos particulars.  
-Per mitjà d’una decisió, es pot exigir a un estat 
membre, institució, empresa o ciutadà comunitari que 
realitze o s’abstinga de realitzar una acció, atorgar-li 
drets o imposar-li obligacions. 

Està format pels tractats fundacionals de 1951 i 1957, les 
seues modificacions i els tractats d’adhesió. 

REGLAMENTS 

-Són normes d’aplicació obligatòria en tots els estats 
membres i són directament aplicables sense necessitat de 
desenvolupament ni de la publicació en els diaris oficials 
respectius.  
-Els destinataris poden ser, a banda de les 
administracions públiques, les empreses i els 
treballadors. Es publiquen en el DOCE. 
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Llei i reglament 

 

 
 

Llei orgànica 
(art. 81 CE) 

 

 
Requereixen majoria qualificada per a la seua aprovació per 
regular matèries d’especial rellevància (drets fonamentals i 
llibertats públiques). 
 

 
 
 
 

 
Lleis 

 
 

 
 
 
 
Disposició jurídica elaborada i aprovada 
amb aquest nom per les corts generals.  

Llei ordinària 
(art. 87 CE) 

  
Normes que aproven per majoria simple les corts generals. 

 
Decret llei 

(art. 86 CE) 

 
Normes amb rang de llei que pot dictar el govern i que 
requereixen d’una situació de necessitat urgent. 
 

 
 

 
Altres normes amb rang 

de llei 
 

 
 

Normes de rang idèntic a la llei que pot 
dictar el govern en determinats supòsits. 

 
Decret legislatiu 

(art. 82 CE) 
 

 
Normes amb rang de llei aprovades pel govern en virtut d’una 
autorització concedida pel congrés. 
 

 
 

Reglament 
executiu 

 

 
Són aquells que desenvolupen i concreten el contingut d’una 
llei. 

 
 
 
 

Reglament 

 
 
 

Norma jurídica o disposició de caràcter 
general emanada del govern i que està 

subordinada a la llei. 
 

 
Reglament 
autònom 

 
No es dicten en desplegament de les lleis, sinó que disciplinen 
matèries que la llei no regula. 
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Costum 
(art. 3.4 ET) 

Norma creada per l’ús social. Definició 

Requisits 

‐ Provat: cal que qui ho al·legue, ho prove. 
‐ Lícit: el costum contra legem mai és font del dret. 
‐ Local: costum d’una localitat concreta. 
‐ Professional: costum propi d’un ofici o d’un sector de 

l’activitat. 

Posició 
jeràrquica 

Caràcter supletori 

S’aplica en defecte de: 
‐ Llei. 
‐ Conveni. 
‐ Contracte de treball. 

Costum per remissió 

-Norma escrita (habitualment, la llei o un conveni) 
integra el costum en el seu contingut. 
-El costum ocupa la posició jeràrquica de la norma i 
deixa de ser font supletòria i es converteix en font 
directa del dret. 
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Valor del costum com a font del dret del treball 
 

 
STSJ Balears núm. 202/1994 (sala social), de 25 juny. 
 
El demandant és cap de menjador d’un hotel a Mallorca. Quan va ingressar en l’empresa no portava barba i sabia que era ús i costum del sector 
d’hostaleria de la zona de Cala Major, on està situat l’hotel, que els que prestaven serveis directament al públic podien portar bigot però no barba. 
 
En començar la temporada de 1992, es va deixar la barba, encara que no molt llarga. Això va motivar que el 27 d’abril de 1992 l’empresa li 
requerira per escrit perquè es presentara al treball degudament rasurat, advertint-li que si continuava en la desobediència seria sancionat, cosa que 
efectivament va succeir el 24 de juliol de 1992 per falta lleu i es va repetir el 22 de setembre de 1992.  
 
L’art. 3.1.d) ET reconeix com a font de la relació laboral “els usos i costums locals i professionals”. Això, unit al fet que el treballador havia 
complit adequadament durant 17 temporades les instruccions de l’empresa sobre la denegació de l’ús de la barba al personal que té contacte 
directe amb els clients, fa que no calga admetre que, de sobte, aquelles instruccions desencadenen la violació de l’esfera de la intimitat personal i 
la pròpia imatge de l’actor.  
 
En conseqüència, en la mesura que l’ordre de l’empresari no excedia les facultats directives i que es va acreditar com a provat l’ús local en el 
sector d’hostaleria que els empleats que "tinguen contacte amb els clients han d’estar afaitats", es va considerar legitimat l’empresari per a donar 
l’ordre (art. 20.1 ET) i procedents les sancions o l’acomiadament pel reiterat incompliment del treballador (art. 50.2.b ET). 
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LEGISLACIÓ 

 
LABORAL 

S’interpreta en sentit ampli: comprèn 
lleis i reglaments executius. 

S’interpreta en sentit estricte: legislació que regula directament la 
relació de treball individual o col·lectiva. 

Art. 147.9 CE: 
L’estat té competència exclusiva sobre “la 
legislació laboral, sense perjudici de la seua 
execució pels òrgans dels comunitats 
autònomes”. 

Les comunitats autònomes podran assumir totes aquelles matèries que excedisquen 
d’aquest àmbit i aprovar normes que les regulen. 
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NORMATIVES I CONTRACTUALS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condició més beneficiosa 
de caràcter normatiu 

Origen: norma. 
 
Abast: general. 
 
Exemple: el conveni preveu 
que el temps de l’esmorzar és 
temps de treball efectiu. 

Extinció: successió normativa: nova norma de 
rang igual o superior deroga l'anterior en la seua 
totalitat, excepte clàusula ad personam inclosa 
en la nova norma per a la conservació de les 
millores. 

Origen: contracte o conveni extraestatutari. Mai conveni 
estatutari, llei, reglament o costum. 
 
Abast: individual o col·lectiu. 
 
Exemples: 1) Treballador amb fill autista que necessita dur-lo a 
un col·legi especial situat lluny de l'empresa. Treballador i 
empresari poden arribar a un acord exprés que permeta al 
treballador entrar a treballar 15 minuts més tard. 2) Pràctica 
empresarial continuada al llarg del temps de permetre que el 
temps de l’esmorzar es compute com a temps de treball efectiu. 
Aquesta millora s'incorporaria al contracte de cadascun dels 
treballadors afectats com una clàusula tàcitament pactada. 

Condició més beneficiosa 
de caràcter contractual 

Extinció: acord 
entre les parts, 
renúncia, extinció 
del contracte, art. 41 
ET i absorció i 
compensació. Mai 
voluntat unilateral 
de l'empresari. 

Requisits 

Autèntica millora. 

A l'empara de normes que 
consentisquen millora. 

Existència de voluntat 
empresarial de millora. 

Incorporació al contracte. 

Objecte lícit. 
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Conveni col·lectiu estatutari Conveni col·lectiu extraestatutari 
 

 
1) Fonament: Títol III ET.  

 
1) Fonament: art. 37.1 CE. 

 
2) Eficàcia jurídica normativa: 

 Crea normes de dret objectiu. 
 Aplicació automàtica (sense necessitat d’incorporació al contracte 
individual) i imperativa a les relacions individuals (són nul·les les 
clàusules que fixen condicions inferiors o contràries a les del 
conveni). 

 Subjectes al principi de publicitat (publicació en BOE i diari oficial 
de les comunitats i províncies). 

 En cas de successió de convenis, regeix el principi d’ordre normatiu 
(la norma posterior del mateix rang o d’un rang superior deroga 
l’anterior). 

 Manteniment de les condicions anteriors per mitjà de la 
clàusula de garantia ad personam. 

 Les responsabilitats pel seu incompliment són equivalents a les que 
sorgisquen per l’incompliment d’una norma estatal (responsabilitat 
contractual, administrativa i penal). 

 Les sentències que vulneren el que preveuen aquests convenis poden 
ser impugnades en cassació o en suplicació per infracció de llei. 

 
2) Eficàcia jurídica contractual: 

 No crea normes de dret objectiu, sinó drets i obligacions entre les parts 
contractants. 

 No aplicació automàtica (les seues clàusules han d’incorporar-se als 
contractes de treball individuals) ni imperativa (que allò que s’ha 
disposat en un contracte individual pot modificar el que disposa el 
conveni, ja que es tracta de dos actes amb el mateix valor). 

 No regeix el principi de publicitat. No obstant això, de fet, es 
publiquen. 

 En cas de successió de convenis, no regeix el principi d’ordre 
normatiu. 

 El seu incompliment no genera responsabilitats administratives ni 
penals. 

 Les sentències que vulneren el que preveuen aquests convenis no 
poden ser impugnades en cassació o en suplicació per infracció de 
llei. 

 

 
3) Eficàcia personal general (o erga omnes): 

 Obliguen tots els empresaris i treballadors inclosos dins del seu 
àmbit d’aplicació i durant tot el temps de la seua vigència. 

 
 

 
3) Eficàcia personal limitada: 

 Només obliga els treballadors i empresaris representats per les parts 
contractants (firmants). 

 Posteriorment, poden adherir-s’hi treballadors i empresaris no 
firmants. 
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Acords d’empresa 

Concepte Acords que firmen la representació dels treballadors (legal o sindical) amb l’empresari, que naixen d’un procés de negociació col·lectiva i que s’ocupen 
de determinats aspectes de les relacions de treball en l’empresa. Es tracta d’un tipus de negociació col·lectiva estatutària no sotmesa als requisits del títol 
III ET. Hi ha un cert debat sobre la seua naturalesa jurídica, que, per a la majoria de la doctrina, és normativa. 

 

 

 

 

Classes 

 Acords de suplència o substitutoris de la negociació col·lectiva estatutària: regulen determinades condicions de treball que no es 
troben establides en el conveni o per inexistència d’aquest. La seua finalitat és clarament supletòria de la negociació col·lectiva 
estatutària en els temes que el mateix Estatut enumera, la qual cosa significa que serà possible acord o pacte d’empresa tant en el cas 
que no hi haja conveni estatutari com en el cas que, encara que n’hi haja, no regule aquesta matèria concreta. Exemples:  

 Art. 22.1 ET sobre sistema de classificació professional. 
 Art. 34.2 ET sobre la distribució irregular de la jornada. 

 
 Acords de desvinculació (o modificatius de conveni): l’acord d’empresa modifica el que estableix el conveni col·lectiu: 

 Art. 41 ET i art. 82.3 ET: es permet la modificació de determinades condicions de treball del conveni que és d’aplicació (jornada de 
treball, horari i distribució del temps de treball, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball 
i rendiment, funcions i millores voluntàries de la seguretat social) per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors i 
sempre que hi concórreguen raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. 

 
 Acords d’alternança (o alternatius al conveni): es produeixen en aquells casos en què s’encomana l’ordenació d’una determinada 
matèria indistintament al conveni o a l’acord d’empresa. Només hi ha un supòsit: art. 31.1 ET: la paga extra anual pot fixar-se per 
conveni o per acord d’empresa. 
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Promoció de la negociació 
(art. 89.1 ET) 

 

Constitució de la comissió 
negociadora (art. 89.2 ET) 

Negociació  
(art. 89.1 ET) 

 

Adopció 
d’acords 

 

Registre i publicació 

 
Comunicació per escrit a 
l’altra part. 
En l’escrit ha de constar: 
-La legitimació que es 
posseeix (que ha de ser la 
bàsica i la complementària). 
-L’àmbit del conveni. 
-Les matèries a negociar 
(taula reivindicativa). 
Ha d’enviar-se còpia de la 
comunicació a l’autoritat 
laboral que corresponga en 
funció de l’àmbit del 
conveni. 
Només a l’efecte de registre. 

 
Ha de constituir-se en el 
termini d’un mes des que es 
rep la proposta de 
negociació. 
S’estableix el calendari de 
negociació. 
Es respon a la proposta de 
negociació (a la taula 
reivindicativa). 
 

 
Obligació de negociar. 
Obligació de negociar de 
bona fe. 
No hi ha obligació d’arribar 
a un acord. 

 
L’adopció d’acords exigeix 
el vot favorable de la majoria 
de les dues representacions. 
 
En cas de discrepàncies, les 
parts poden acordar la 
intervenció d’un mediador 
designat per aquestes. 
 
L’aprovació del conveni 
requereix un acord sobre la 
totalitat d’aquest. 

 
El conveni ha de presentar-se 
davant l’autoritat laboral 
corresponent segons el seu 
àmbit per a ser registrat i 
publicat.  
 
L’autoritat laboral ha de 
publicar el conveni en el 
diari oficial corresponent 
segons l’àmbit del conveni. 
 
Pot no publicar-lo 
provisionalment si creu que 
el conveni vulnera la legalitat 
o lesiona els interessos de 
tercers. 
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Concepte Tipus  Regla general Excepcions a la regla general 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La concurrència de 
convenis col·lectius 
s’origina quan dos o 
més convenis 
comparteixen 
totalment o 
parcialment l’àmbit 
d’aplicació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Concurrència per inclusió: 
l’àmbit d’aplicació d’un conveni 
col·lectiu ja es troba comprés en 
l’àmbit d’aplicació d’un altre.  
 
2) Concurrència per intersecció: 
dos o més convenis col·lectius 
comparteixen parcialment el seu 
àmbit d’aplicació.  

 

 
 
 
 
Prohibició de concurrència: un conveni col·lectiu 
durant la seua vigència no podrà ser afectat pel que 
s’ha disposat en un altre d’àmbit distint (art. 84 ET). 
 
Garanteix l’eficàcia del conveni col·lectiu i evita que 
negociadors posteriors deixen sense efecte allò que ha 
sigut acordat col·lectivament per negociadors 
anteriors en el temps. 
 
La prohibició subsisteix mentre estiga vigent el 
conveni col·lectiu negociat en primer lloc. 
 
No afecta la regulació d’aspectes que no hagen sigut 
previstos pel primer conveni col·lectiu. 
 
Només afecta els convenis col·lectius estatutaris. 

 

1) Pacte en contrari en conveni marc o en conveni col·lectiu 
sectorial estatal o de comunitat autònoma (art. 83.2 ET) 
 
2) Poden negociar-se convenis d’empresa durant la vigència de 
qualsevol conveni d’àmbit superior (convenis sectorials 
provincials, autonòmics i estatals). Però els primers tenen 
prioritat aplicativa respecte dels segons en les següents matèries: 
-Quantia del salari, incloent-hi la compensació de les hores 
extraordinàries i del treball a torns. 
-Horari, distribució del temps de treball, règim de treball a torns 
i planificació de les vacances. 
-Adaptació en l’empresa del sistema de classificació 
professional. 
-Adaptació dels aspectes de les modalitats de contractació que 
l’Estatut imposa adaptar als convenis d’empresa. 
-Conciliació de la vida laboral, personal i familiar. 
-Aquelles altres matèries que disposen els convenis marc. 
Un conveni marc no podrà neutralitzar aquesta regla 
descentralitzadora a favor dels convenis d’empresa (amb una 
regla contrària) ni reduir el llistat de matèries. 
  
3) Es poden negociar convenis col·lectius d’àmbit autonòmic 
que n’afecten uns altres d’àmbit estatal, però sempre que el 
conveni col·lectiu autonòmic concurrent s’abstinga de regular 
certes matèries: període de prova, modalitats de contractació, 
classificació professional, jornada màxima anual de treball, 
règim disciplinari, mobilitat geogràfica i normes mínimes en 
matèria de prevenció de riscos laborals.  
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Concepte Causes per la desvinculació Condicions respecte de les quals procedeix 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ET estableix un mecanisme que 
permet a tota empresa, a través d’un 
acord amb la representació legal 
dels treballadors, modificar les 
condicions convencionals a fi 
d’adaptar-les a la conjuntura 
econòmica o organitzativa de 
l’empresa. 
 
Es permeten “acords de 
desvinculació” respecte de qualsevol 
conveni i siga quin siga el seu 
àmbit, ja es tracte d’un conveni 
supraempresarial o un conveni 
d’empresa. 

La decisió de la desvincunlació és sempre causal. L’empresari que la inste 
ha d’acreditar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció. 
 1) Concorren causes econòmiques quan dels resultats de 
l’empresa es desprenga una situació econòmica negativa, en casos com ara 
l’existència de pèrdues actuals o previstes o la disminució persistent del 
nivell d’ingressos ordinaris o vendes. En tot cas, s’entendrà que la 
disminució és persistent si durant dos trimestres consecutius el nivell 
d’ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el 
mateix trimestre de l’any anterior. 
 2) Concorren causes tècniques quan es produïsquen canvis, entre 
altres, en l’àmbit dels mitjans o instruments de producció (introducció de 
nova maquinària la utilització de la qual justifique l’alteració de 
determinades condicions de treball). 
 3) Concorren causes organitzatives quan es produïsquen canvis, 
entre altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en 
el mode d’organitzar la producció. Per exemple, la decisió de l’empresa de 
subcontractar part de la producció. 
 4) Concorren causes de producció quan es produïsquen canvis, 
entre altres, en la demanda dels productes o serveis que l’empresa pretén 
col·locar en el mercat.  
 
És relativament freqüent que la conjuntura per la qual travesse l’empresa 
justifique la concurrència de dos o més causes. Per exemple, l’empresa 
decideix subcontractar part de la seua producció (causa organitzativa) com 
a reacció per una situació econòmica negativa (causa econòmica). 

 

  
 
 
 
 
 
L’Estatut només permet negociar un acord de 
desvinculació respecte de les condicions que afecten a 
determinades matèries: 
 
a. Jornada de treball. 
b. Horari i la distribució del temps de treball. 
c. Règim de treball a torns. 
d. Sistema de remuneració i quantia salarial. 
e. Sistema de treball i rendiment. 
f. Funcions. 
g. Millores voluntàries de l’acció protectora de la 
Seguretat Social. 
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PERÍODE DE CONSULTES EMPRESARI- REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS 

Representació dels 
treballadors 

Duració  Objecte Finalització  
 

 
 
 
 
 

Representants legals o sindicals. 
En absència dels dos, comissió 
laboral o comissió sindical, a 
elecció dels treballadors. 

 
 
 
 
 

Màxima de 15 dies. 

 
 
 
-Les consultes tractaran sobre les 
causes motivadores de la decisió 
empresarial, la possibilitat d’evitar o 
reduir els seus efectes, així com 
sobre les mesures necessàries per a 
atenuar les conseqüències sobre els 
treballadors afectats.  
 
-Durant el període de consultes, les 
parts hauran de negociar de bona fe 
per aconseguir l’acord.  

 

Amb acord. Es presumirà l’existència de les causes invocades per 
l’empresari per a proposar la desvinculació (presumpció iuris et de iure). 
L’ acord només podrà ser impugnat per l’existència de frau, dol, coacció o 
abús de dret en la seua conclusió. 
Contingut de l’acord: 
 1) Determinar amb exactitud les noves condicions de treball 
aplicables en l’empresa. 
 2) Determinar la seua duració. Aquesta última està sotmesa a un 
límit, perquè no podrà prolongar-se més enllà del moment en què resulte 
aplicable un nou conveni en l’empresa.  
L’acord ha de ser notificat a la comissió paritària del conveni col·lectiu i 
comunicat a l’autoritat laboral (administració de treball corresponent a 
l’àmbit del conveni) als efectes de depòsit. 
 
Sense acord. Mecanismes tendents a la solució de discrepàncies: 
1) Sotmetiment voluntari de la discrepància a la comissió paritària del 
conveni col·lectiu. 
2) Mecanismes convencionals de solució extrajudicial de conflictes 
establits en els acords interprofessionals estatals o de comunitat autònoma. 
3) Arbitratge de la comissió consultiva nacional de convenis col·lectius (o 
òrgan corresponent de la comunitat autònoma). La CCNCC pot designar 
un àrbitre. 
La decisió o laude arbitral tindrà la mateixa eficàcia que l’acord a què 
s’haguera pogut arribar en el període de consultes i serà recurrible 
conforme al procediment previst legalment per a impugnar convenis 
col·lectius. 
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Adhesió  Extensió 
 

 
 
Les parts legitimades per a negociar un conveni col·lectiu s’adhereixen 
a un altre de preexistent. 
 
 1) L’adhesió ha de ser decidida per subjectes legitimats per a 
negociar un conveni col·lectiu en l’àmbit de què es tracte. 
 2) La decisió d’adhesió ha de ser comunicada a l’autoritat 
laboral als efectes de registre, com si es tractara d’un conveni nou. 
 3) L’adhesió ha de ser-ho a la totalitat del conveni col·lectiu 
preexistent (el requisit legal podria obviar-se per la via de transcriure 
el conveni col·lectiu que volgueren, prescindint dels continguts que no 
interessen i presentar-ho al registre davant de l’autoritat laboral com si 
fóra un conveni col·lectiu propi). 

 
 

 
 
L’extensió no la decideixen els subjectes legitimats per a negociar un 
conveni col·lectiu, sinó l’administració de treball estatal o de la 
comunitat autònoma, a través d’un acte administratiu d’extensió a 
instància de les parts interessades. 
 
A través de l’acte administratiu s’estenen les disposicions d’un conveni 
col·lectiu en vigor a una pluralitat de treballadors i empresaris o a un 
sector o subsector de la producció. 
 
Es tracta d’un mecanisme dirigit a evitar una absència de regulació 
convencional de condicions de treball en aquells casos en què estiga 
justificat.  
 
Pressupòsits: 
 1) Que hi haja un grup de treballadors i empresaris o un sector 
o subsector de la producció que no tinga conveni col·lectiu aplicable i 
que no puguen negociar-ne un de nou per absència de subjectes 
legitimats. 
 2)  Que d’aquesta impossibilitat de negociar un conveni 
col·lectiu es deriven perjudicis per als empresaris i treballadors 
d’aquest àmbit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓ INDIVIDUAL DEL TREBALL 
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TREBALL AUTÒNOM 

(Disp. final I ET) 

 

 

TREBALL AUTÒNOM  

DEPENDENT ECONÒMICAMENT 
(TRADE) 

 

 

Poder d'autoorganització. 
Assumpció de beneficis i 

riscos. 
 

-Treball habitual. 
-Treball amb caràcter 
personalíssim. 
-Exclusivitat. 
-Dependència econòmica: 75% 
d’ingressos d'un mateix client. 
 
-Però, a banda, poder 
d'autoorganització. 
 

 

Altres relacions excloses (art. 
1.3 ET). 

 

Voluntarietat. 
Caràcter personalíssim. 

Retribució. 
Dependència. 

Alienitat. 

Relació laboral 
ordinària. 

 

TREBALL SUBORDINAT 
(DEPENDÈNCIA JURÍDICA) 

I PER COMPTE D'ALTRI 

Relacions laborals 
especials. 
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DEPENDÈNCIA JURÍDICA 

 
ALIENITAT 

Subjecció al "cercle organitzatiu i 
rector de l'empresari". En concret, a: 

Poder de determinació i modificació de les 
condicions de treball. 

Poder d'organització empresarial. 

Poder de vigilància i control. 

Poder disciplinari. 

En la titularitat dels mitjans de producció.

En els fruits del treball. 

En el mercat: 
Treballador – Empresari – Mercat 

En els beneficis i riscos. 
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Relacions de 
prestació de treball 

per a altri 

No laborals 
Excloses de la 
regulació de l’Estatut 
dels treballadors 

Laborals: dependents i 
per compte d’altri 

Regulades en l’Estatut 
dels treballadors 

EXPRESSAMENT EXCLOSES de l’Estatut (art. 1.3): 
*Treballs per compte propi. 
*Prestacions personals obligatòries. 
*Treballs amistosos, benèvols o de bon veïnatge. 
*Treballs familiars. 
*Intermediaris autònoms en operacions mercantils. 
*Transportistes titulars d’autorització administrativa. 
*Consellers i administradors de societats. 
*Funcionaris públics i personal estatutari de les administracions públiques. 

CONTRACTES AFINS AL CONTRACTE DE TREBALL 
Entre altres: 
*Arrendament de serveis. 
*Execució d’obra. 
*Figura del soci industrial. 

RELACIO DE TREBALL COMÚ: 
1.- Contracte de treball per temps indefinit. 
2.- Contracte de treball de duració determinada. 
3.- Modalitats del contracte de treball: 
*Contracte de treball a temps parcial. 
*Contracte de treball a domicili. 
*Contracte de treball en comú i contracte de grup. 
*Contracte de treball en pràctiques. 
*Contracte de treball en formació.  

RELACIONS ESPECIALS DE TREBALL: 
*Personal d’alta direcció. 
*Empleats de la llar familiar. 
*Penats en institucions penitenciàries. 
*Estibadors portuaris. 
*Personal civil no funcionari en establiments militars. 
*Esportistes professionals. 
*Artistes en espectacles públics. 
*Menors en centres d’internament. 
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AGENTS 

MERCANTILS 

Si RESPONEN de la bona fi de les 
operacions: 

Caràcter MERCANTIL de la relació 
(no tenen garantida una retribució). 

Si NO RESPONEN  de la bona fi de 
les operacions: 

Garantia d'una retribució mínima, malgrat que no 
hagen aconseguit concloure l'operació. 

Confusió amb el representant de 
comerç (relació laboral especial) 
que TAMPOC RESPON de la 
bona fi de les operacions. 

Veure si hi ha o no 
DEPENDÈNCIA: 
-Submissió a ordres 
empresarials. 
-Llibertat o no 
d'autoorganització. 
-Etc.
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Consentiment 

 
 Manifestació de la voluntat de les parts de subscriure un acord o contracte. 

 

 És nul el consentiment prestat amb violència, intimidació o dol (aconseguit per mitjà d’engany o frau), o si el presten 
persones sense la capacitat legal per a donar-lo (menors d’edat, persones amb discapacitats mentals, etc.). 

 

 El consentiment pot ser donat verbalment o per escrit. 
 

 

Objecte 

 
 És el treball prestat en certes condicions (personal, voluntari, dependent i per compte d’altri) a canvi d’un salari.  

 

 L’objecte ha de ser possible, lícit (els serveis del contracte no han de ser contraris a les lleis o als bons costums) i 
determinat (el treballador ha de saber en què consisteix la seua prestació). 

 

 

Causa 

 
 La raó per la qual es concerta el contracte. En el contracte de treball, consisteix en la voluntat d’intercanviar treball per 

salari. 
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Edat 

- A partir dels 18 anys es pot contractar lliurement. 
- Amb 16 i 17 anys, cal autorització dels pares o tutor legal, o estar emancipat per a contractar. 
- No poden treballar els menors de 16 anys, excepte en espectacles públics i amb l’autorització prèvia de l’autoritat 
laboral per escrit i per a un acte determinat. 

 

Titulació Cal posseir l’adequada titulació per a l’exercici de certes professions (metges, arquitectes, etc.) 

Incapacitat Quan per sentència judicial es dictamina la incapacitat per a contractar o per a treballar. 

 

 

 

Treballador 

Nacionalitat - Estrangers no comunitaris. Necessiten permís de treball. 
- Estrangers comunitaris. Gaudeixen del dret de lliure circulació a Espanya; per tant, no poden ser discriminats per la 
seua nacionalitat respecte dels treballadors espanyols. 
 

Edat - Poden contractar lliurement: a partir dels 18 anys i els majors de 16 anys emancipats o que hagen obtingut el benefici 
de la majoria d’edat concedit pel jutge. 
- Els menors no emancipats poden contractar representats pel pare, la mare, o, si escau, el tutor. 

 

 

Empresari 

 

Incapacitat 

 

Els incapacitats seran assistits pel seu representant legal, segons determine la sentència. 
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Cessió il·legal de treballadors 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de l’any 2006. 

La treballadora María Cristina treballa per a l’empresa Iberote, SL des de l’any 2003. Durant aquest temps ha tingut tres contractes seguits (cadascun per un 
motiu distint, i l’últim ha sigut indefinit) i ha prestat serveis en el servei de recepció de documents d’un organisme de la comunitat de Madrid, sota la 
dependència d’un coordinador d’Iberote, SL. Les seues funcions consisteixen a rebre les liquidacions que presenten els contribuents.  

Entre la comunitat de Madrid i Iberote, SL hi ha un contracte, segons el qual la empresa es compromet a prestar-li serveis de recepció de documents a la 
comunitat autònoma. La treballadora argumenta que ha de ser contractada directament per la comunitat autònoma, perquè desenvolupa funcions molt 
semblants a les del personal funcionari. 

L’empresa argumenta que la treballadora presta un servei per compte d’altri que no té res a veure amb la comunitat, que rep ordes del personal d’Iberote, SL, 
amb qui coordina el desenvolupament del treball, els horaris, les vacances, etc. 

El Tribunal considera que, havent quedat provat que les ordes i instruccions emanen de la comunitat de Madrid, que exerceix a més el control de qualitat, 
imposa els criteris de funcionament del servei i assumeix la responsabilitat sobre el treball, no ha de tindre’s en compte amb qui fixa les vacances la 
treballadora o amb qui es posa d’acord, ja que el seu superior jeràrquic no fa més que cenyir-se al que li marca la comunitat. Determina, per tant, que, en 
aquest cas, ha de considerar-se que l’empresari que contracta no assumeix el risc de l’activitat que exerceixen els seus empleats. Per tot l’anterior, considera 
que ens trobem davant d’un supòsit de cessió il·legal de treballadors i declara el dret de la treballadora a passar a pertànyer a la comunitat amb l’antiguitat del 
seu primer contracte i amb contracte de personal laboral. 
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Tipus de contracte 
temporal 

Objecte Forma Durada Jornada Extinció 

 

 

Per a obra o servei 
determinat 

Realització d'una obra o servei 
"amb autonomia i substantivitat 
pròpies dins de l'activitat de 
l'empresa" i l'execució de la qual 
ha de ser limitada en el temps i, 
en principi, de durada incerta. 

 

Escrita i amb precisió de 
l’objecte. 

Si s'incompleix la forma 
escrita: presumpció de 
contracte per temps indefinit, 
llevat de prova en contrari. 

3 anys, més 12 mesos 
més (per conveni). 

A temps 
complet o 
parcial. 

Quan acabe l'obra o servei.  

Denúncia + preavís de 15 dies si el 
contracte ha durat més d’un any. 

Denúncia sense preavís: indemnització. 

Si no hi ha denúncia i es continua 
treballant: contracte subscrit per temps 
indefinit, llevat de prova en contrari. 

Indemnització per extinció de 8 dies de 
salari (progressivament, 12) per any de 
servei. 

 

 

 

Eventual per 
circumstàncies de 
la producció 

Atendre a una exigència 
temporal o conjuntural de treball 
que excedeix el que és normal en 
una temporada, fins i tot si es 
tracta de l'activitat normal de 
l'empresa per "exigències 
circumstancials del mercat, 
acumulació de tasques o excés de 
comandes". 

Escrita, però només quan la 
durada siga superior a 4 
setmanes o es concerte a 
temps parcial. 

Si s'incompleix la forma 
escrita: presumpció de 
contracte per temps indefinit, 
llevat de prova en contrari. 

No pot durar més de 6 
mesos dins d'un període 
de 12, comptadors des 
que es produeix la 
circumstància que el 
justifica.  

Una pròrroga dins del 
límit dels 6 mesos. 

Per conveni, ampliació 
sense excedir 12 mesos 
dins d’un període de 18. 

A temps 
complet o 
parcial. 

Quan acabe el termini pel qual es va 
concertar, però no abans. 
 
Denúncia. Incompliment: 
a) Si el contracte ha durat menys de la 
durada màxima, es prorroga fins a aquest 
termini. 
b) Si s'ha arribat a la durada màxima, es 
presumeix que s'ha convertit en indefinit, 
excepte prova en contrari de la 
temporalitat dels serveis que se seguisquen 
prestant. 
 
Indemnització per extinció de 8 dies de 
salari (progressivament, 12) per any de 
servei. 
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D'interinitat 

 

Interinitat per substitució:
substitució de treballadors 
absents amb dret de reserva 
del lloc de treball. 

 

 

Interinitat per vacant: cobrir 
un lloc de treball durant el 
temps de selecció o promoció 
per a ser cobert 
definitivament. 

 

 

 

 

 

Escrita amb indicació del 
nom del treballador
substituït i la causa de la 
substitució, el lloc de 
treball que s’ocuparà i, si 
escau, el lloc de treball 
que es cobrirà quan acabe 
el procés de selecció o
promoció. 

 

Si s'incompleix la forma 
escrita, presumpció de 
contracte per temps 
indefinit, amb prova en 
contrari. 

Si no està identificat el 
nom del treballador 
substituït, presumpció de 
contracte per temps 
indefinit, sense prova en 
contrari. 

 

 

Interinitat per 
substitució: el temps 
que subsistisca el dret 
de reserva de lloc.  

 

Interinitat per vacant: 
el temps que dure el 
procés de selecció o 
promoció amb un 
límit de tres mesos (o 
el límit que establisca 
la normativa 
específica de les 
administracions 
públiques). 

 

 

 

 

A temps 
complet o 
parcial. 

 

Interinitat per substitució: 
reincorporació del substituït, 
venciment del termini legal o 
convencionalment establit per a la 
reincorporació i extinció de la causa 
que va donar lloc a la reserva de lloc 
de treball. 

 

Interinitat per vacant: finalització del 
procés de selecció o promoció o, en tot 
cas, per transcurs del termini límit 
assenyalat 

 

Denúncia.  
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Contracte indefinit de suport als emprenedors 

 

 

 

 

 

RÉGIM JURÍDIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITS 

 

 
*Contracte indefinit i a jornada completa.  
 
*Forma escrita (model oficial).  
 
*Període de prova: un any (no disponible). 
 
*Possibilitat de compatibilitzar el cobrament del salari amb el 25% de la prestació 
per atur reconeguda i pendent de percebre.  
 

-Elecció del treballador. No minora salari.  
 
-Si no compatibilitza, manté el dret a percebre la prestació que reste:  
 
         -Art. 213 d) i 210.2.3 LGSS.  
 
     -Treball menor 12 mesos: reprèn i conserva cotització.  
 
-Treball major 12 mesos: opció.  

*Es podrá realitzar fins que la taxa d'atur se situe per davall del 15%. 
 
*Empreses amb menys de 50 treballadors.  
 
*No haver extingit contractes de treball per causes objectives declarades 
improcedents per sentència judicial o realitzat un acomiadament col·lectiu en els 6 
mesos anteriors a la celebració del contracte. Aquesta limitació només afecta:  
     -Cobertura de llocs de treball del mateix grup professional i per al mateix   
centre o centres de treball  
     -Extincions i acomiadaments posteriors a 12.02.2012 
 
*No hi ha limitacions respecte del treballador a contractar però de les seues 
característiques depenen els incentius 
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INCENTIUS FISCALS  
 
 

 

 

 

 

 

BONIFICACIONS  
 
 

 

 

 

 

REQUISITS PER A INCENTIUS I BONIFICACIONS  
 
 

 

*Si el primer contracte concertat per l'empresa ho és amb un menor de 30 anys: 
deducció fiscal de 3.000 euros.  

*Si es contracta beneficiaris d'una prestació contributiva per atur: deducció fiscal de 
la quantia equivalent al 50% de la prestació per atur que el treballador tinguera 
pendent de percebre en el moment de la contractació.  
               -Límit quantia: 12 mensualitats 

  -Haver percebut la prestació 3 mesos 

*Es bonifica la quota empresarial durant 3 anys si es contracta aturats inscrits en 
l'oficina d'ocupació.  
 

-Joves entre16 i 30 anys 
 
-Majors de 45 anys inscrits en l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en els 
18 mesos anteriors a la contractació 

*Mantenir en el lloc el treballador contractat almenys 3 anys des de la data d'inici 
de la relació laboral. En cas d'incompliment, reintegrament de l'incentiu.  
 
*No es considerarà incomplida l'obligació quan el contracte de treball s'extingisca 
per acomiadament disciplinari declarat o reconegut com a procedent, dimissió, 
mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del 
treballador.  
 
*Les bonificacions seran compatibles amb altres ajudes públiques, sense que en cap 
cas la suma de les bonificacions aplicables puga superar el 100% de la quota 
empresarial a la Seguretat Social.
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Contracte per a la formació i l’aprenentatge 
Treball a canvi d'una retribució i d'una formació teòrica i pràctica. 
 
La formació ha de ser per a un ofici o lloc qualificat. 
 
El treballador ha de ser major de 16 anys i menor de 25 en el moment de la contractació. Es podrà celebrar amb menors de 30 anys fins que la taxa d’atur baixe del 15%.  
 
El treballador no ha de tenir la titulació que habilita per a fer un contracte en pràctiques en l'ofici o lloc corresponent.  
 
No ha d'haver-se esgotat la durada màxima d'aquest contracte en la mateixa empresa o en una altra de diferent, llevat que el contracte se celebre per a desenvolupar una activitat 
laboral o ocupació diferent. 
 
No es pot subscriure aquest contracte quan tinga per objecte la qualificació per a un lloc de treball que haja estat ocupat amb anterioritat pel treballador en la mateixa empresa per 
temps superior a 12 mesos. 
 
El treball ocupat ha d'estar relacionat amb les tasques pròpies del nivell ocupacional o ofici en qüestió. 
 
Forma: escrita. Si s'incompleix la forma escrita, presumpció de contracte per temps indefinit, amb prova en contrari. 
 
Període de prova: art. 14, excepte disposició en contrari en conveni. Si, al terme del contracte, el treballador continua en l’empresa, no es pot establir un altre període de prova. 
 
Jornada: completa. 
 
Durada: mínima de 6 mesos i màxima de 3 anys. Possibilitat de variació per conveni sectorial. Però la mínima no pot ser inferior a 6 mesos i la màxima no pot excedir els 3 anys. 
Són possibles 2 pròrrogues. Les situacions suspensives n’interrompen el còmput. 
 
Retribució: la retribució serà la fixada en conveni sense que en cap cas puga ser inferior a l’SMI en proporció al temps de treball efectiu.  
 
Extinció: al terme del contracte, amb denúncia prèvia.  
Si no hi ha denúncia i no s'ha esgotat la durada màxima  s'entén prorrogat fins a la durada màxima.  
Si no hi ha denúncia i s'ha esgotat la durada màxima  el contracte es presumeix per temps indefinit, llevat de prova en contrari. 
 
En acabar el contracte, l'empresari ha de lliurar un certificat on conste la durada de la formació teòrica i el nivell de formació pràctica obtingut. 
 
El període de formació és computable a l'efecte d'antiguitat. 
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Contracte de treball en pràctiques 

Realització de pràctiques professionals per part de titulats. 
 
Els treballadors han de tenir un títol universitari (diplomat, llicenciat), d’FP de grau mitjà o superior, un títol oficialment reconegut com a equivalent o un certificat de 
professionalitat (s’exclouen els certificats de professionalitat obtinguts com a conseqüència d’un contracte per a la formació subscrit abans amb la mateixa empresa). 
 
Les pràctiques professionals han de ser adequades al nivell d'estudis. 
 
El contracte s'ha de subscriure dins dels 5 anys següents (7 si és discapacitat) a l’acabament dels estudis. 
 
Forma: escrita. 
 
Període de prova: no superior a un mes per a titulats de grau mitjà, ni de 2 mesos per als de grau superior. El conveni podrà establir durades superiors. 
 
Jornada: completa o a temps parcial. 
 
Durada: mínima de 6 mesos i màxima de 2 anys. Dins d’aquest límits, el convenis poden variar-ne la duració.  
 
El treballador no pot estar contractat en pràctiques per una o diverses empreses amb base en la mateixa titulació o certificat més de dos anys. 
 
El treballador tampoc pot estar contractat en pràctiques més de dos anys en la mateixa empresa i per al mateix lloc de treball, malgrat que es tracte de diferent títol o certificat de 
professionalitat. Els títols de graduat, màster i doctorat es consideren títols diferents. 
 
Retribució: la fixada en conveni per a aquest tipus de contracte. En defecte de conveni, no pot ser inferior al 60% (el primer any) o al 75% (el segon any) del salari convencional 
d'un treballador ordinari en el mateix o equivalent lloc de treball. I en cap cas podrà ser inferior a l’SMI. 
 
Extinció, obligació de lliurar un certificat, descompte del període de prova i còmput de l'antiguitat: les mateixes regles que per al contracte per a la formació. 
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Contracte a temps 
parcial 

Prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior a la jornada de 
treball d'un treballador a temps complet comparable. 

Durada: temps indefinit o temporal. També contractes en pràctiques a temps parcial, però no per a la 
formació. 

Forma: escrita. Si no es respecta: presumpció de temps indefinit i a jornada completa, llevat de prova en 
contrari. 

Retribució: la mateixa que per al treballador a temps complet en funció de les hores treballades. 

Conversió a temps complet o a temps parcial: voluntària per al treballador. Malgrat això, l’empresari podrà 
reduir la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (art. 47 ET). 

Sí hores extres en proporció a la jornada. 

Hores complementàries 

Pacte exprés. 

Contractes a temps parcial de durada indefinida. 

No poden excedir el 15% (o 60%) de les hores ordinàries de treball. En 
tot cas, la suma d'hores ordinàries, extraordinàries i complementàries no 
poden convertir el contracte a jornada completa i s'han de respectar els 
descansos.

El treballador ha de conèixer la seua realització amb una antelació 
d’almenys 7 dies. 
Es retribueixen i cotitzen com hores ordinàries. 
Denúncia del pacte per causes justificades. 
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Contracte de relleu 
El jubilat parcial El rellevista 

 
Dret a la pensió de jubilació, llevat del requisit de l’edat (65 
anys), que ha de ser, almenys, de 61 anys (o 60). No obstant això, 
s'admet també la jubilació parcial després dels 65 anys, sense 
necessitat de contractar un rellevista. 
 
Reducció de jornada entre un 25% i un 75% (o 85%). 
 
En el contracte del jubilat parcial (contracte a temps parcial) han 
de figurar els elements propis del contracte a temps parcial i la 
jornada d’abans i la que resulta després de la reducció. 
 
No pèrdua dels drets adquirits i de l'antiguitat. 
 
Extinció del contracte del jubilat: quan es produïsca 
voluntàriament la jubilació total. 
 
La pensió de jubilació és compatible amb el salari 
proporcionalment reduït. 
 

 
Treballador aturat o contractat temporal de l'empresa. 
 
Forma: escrita. Ha d’indicar-se el nom, l’edat i les circumstàncies professionals del jubilat. 
 
Jornada: a temps complet o parcial. 
 
Horari: simultani al del jubilat o complementari. 
 
El lloc de treball del rellevista pot ser el mateix que el del jubilat o similar. 
 
Durada i extinció: 

 Jubilat parcial que no ha complit l'edat de jubilació: el contracte de relleu podrà ser de durada 
indefinida o igual a la del temps que falte al substituït per a arribar a l'edat de jubilació, segons es 
pacte. 

o Si s'ha pactat el segon i el jubilat, després d'haver complit 65 anys, vol seguir treballant, 
el contracte del rellevista es prorrogarà anualment i s'extingirà en finalitzar el període 
corresponent a l'any en què es produïsca la jubilació total del treballador rellevat. 

 Jubilat parcial que ha complit l'edat de jubilació: el contracte de relleu (si n’hi ha, perquè en 
aquests casos no és necessari) podrà ser de durada indefinida o anual.  

o Si és durada anual: el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals i 
s’extingirà com en el cas anterior. 

 
Acomiadament improcedent del jubilat parcial i no readmissió: l'empresari ha d'oferir al rellevista que 
incremente la seua jornada o substituir el jubilat acomiadat per un altre rellevista. 
 
Cessament del rellevista per qualsevol causa durant la vigència del contracte: l'empresari ha de substituir-
lo per un altre en el termini de 15 dies. 
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Fix periòdic Fix discontinu 

 
Treballs dins del volum normal d'activitat de l'empresa. 
 
Treballs que es repeteixen periòdicament en l'empresa en dates certes. 
 
Durada indefinida. 
 
Règim del contracte a temps parcial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs dins del volum normal d'activitat de l'empresa. 
 
Treballs que es repeteixen periòdicament, però en dates incertes, a causa de 
factors estacionals, de mercat o climatològics. 
 
Durada indefinida. 
 
Forma: escrita. 
 
Crida en campanya posterior: 

 La forma i l'ordre de crida es fixaran en els convenis col·lectius. 
 Si el treballador no acudeix a la crida, incorre en abandonament del 

lloc de treball (extinció de la relació laboral). Però, si la causa de no 
poder incorporar-se a l'activitat és per causa de força major o per una 
altra no imputable a ell, manté el seu dret a ser cridat i a reincorporar-
s’hi al terme de la circumstància inhabilitant. 

 No hi ha crida: reclamació per acomiadament.  
 No hi haurà acomiadament si no es reprèn l’activitat a l’inici de la 

temporada o se suspèn per causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció. Serà necessari un expedient de 
regulació d’ocupació. 

 Quan acaba la temporada, el contracte no s’extingeix, sinó que 
s’interromp. Liquidació del salaris. 
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TREBALL A DISTÀNCIA (ART. 13 ET) 

 

 

 

 

 

 

 

 
TREBALL EN COMÚ, EN GRUP 
I L’AUXILIAR ASSOCIAT 
 

Tindrà la consideració de treball a distància aquell que la prestació de l'activitat laboral es realitze de manera 
preponderant en el domicili del treballador o en el lloc lliurement triat per aquest.  
 
Atipicitat pel que fa a la dependència.  
 
Retribució: salari a resultat. Equiparació al grup professional.  
 
Forma escrita ex art. 8.2  ET.  
 
Document de control: materials aportats, tarifes pactades i productes lliurats. Nou art. 13 no apareix.  
 
Prevenció de riscos laborals: deute de seguretat empresarial.  
 
A fi de possibilitar la mobilitat i promoció, s’haurà d'informar als treballadors a distància de l'existència de 
llocs de treball vacants per al seu desenvolupament presencial en els centres de treball.  
 
Teletreball. 

Art. 10.1 ET. Treball en comú: “Si l'empresari donara treball en comú a un grup dels seus treballadors, 
conservarà respecte de cadascun, individualment, els seus drets i obligacions”.  
 
Rendiments i incentius col·lectius.  
 
Art. 10.2 ET. Contracte de grup: únic contracte celebrat amb un grup de treballadors considerat en la seua 
totalitat. Una de les parts de la relació laboral és el col·lectiu del grup en conjunt. Els drets i obligacions 
s'articulen col·lectivament a través del cap de grup.  
 
Composició del grup i separació d'un membre.  
 
Distinció de la subcontractació.  
 
Art. 10.3 ET. Auxiliar associat: si el treballador, conforme als pactes per escrit, associara al seu treball un 
auxiliar o ajudant, l'empresari d'aquell ho serà també d'aquest.  
 
Règim general del 10.2 ET. 
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6 mesos de durada màxima del 
contracte individual 

Inici causes que 
motiven contracte 
eventual 

Contractació inicial 
de 2 mesos 

Una pròrroga de 4 mesos fins a arribar a la 
durada máxima de 6 mesos 

Període de referència de 12 mesos des de les causes inesperades que provoquen l'increment productiu dins del qual l'empresa pot 
fer succcesius contractes temporals eventuals. 

12 mesos 

L'empresa podria contractar més treballadors eventuals dins d’aquest període, però ha de tenir en compte que la durada dels contractes individuals mai podrà superar aquest 
període de 12 mesos. 

Gener 
Febrer 

Juny Desembre 

Els convenis podran augmentar la durada máxima dels contractes individuals fins a 12 mesos i la del 
període de referència fins a 18 mesos. 
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Inici del contracte: 20-2-2005 
Fi del contracte: 20-9-2006 
Nou contracte de 5 mesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

 

20-2-2006 20-9-2006 

20 mesos contractat temporalment 

30 mesos 

Segon contracte temporal de 
4 mesos o més 

Si el treballador està contractat 24 mesos o més com a treballador temporal en una empresa o grup d’empreses per a cobrir el mateix 
lloc de treball o diferent dins d'un arc temporal de 30 mesos i malgrat que els contractes no hagen sigut immediatment seguits l'un del 
altre, el seu contracte temporal es converteix en indefinit. 

Límit dels 30 mesos 

Per a computar els 24 mesos, no es tenen en compte el períodes que el treballador ha estat contractat amb un contracte temporal d'interinitat, amb 
un contracte de relleu o amb qualssevol dels contractes formatius (en formació i en pràctiques). 
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PODER DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL: Mobilitat funcional extraordinària (art. 39.5 ET) 

Previst per a canvi de funcions no inclòs en els supòsits anteriors, això és, canvis que obeïsquen a causes diferents de les assenyalades en la norma o que no se subjecten als 
límits temporals. 
Aquest tipus de mobilitat es pot produir per tres vies:1) Mutu acord. 2) Procediment de l’art. 41 ET. 3) Procediment ad hoc establit en conveni col·lectiu. 

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL: dins del grup professional -art. 39.1 ET- [“Mobilitat horitzontal”] 
 

PRESSUPOST CAUSAL LIMITACIONS I REQUISITS RETRIBUCIÓ DRETS ESPECÍFICS 
No s’exigeix. És modificació no 
substancial. 
Poder de direcció de l’empresari. 

*No hi ha limitacions temporals. 
*Respecte de les “titulacions 
acadèmiques o professionals”. 
 
 

*La corresponent a les funcions que 
realitze. 
*Si les funcions són retributivament 
inferiors, es respectarà el salari 
corresponent a les funcions que 
anteriorment exercia 
(salari base + complements). 
 

Respecte a la dignitat 

IUS VARIANDI EXTRAORDINARI: Fora del grup professional -art. 39.2 ET- [“Mobilitat vertical”] 

TIPUS PRESSUPOST CAUSAL LIMITACIONS I REQUISITS RETRIBUCIÓ DRETS ESPECÍFICS 
Ascendent  
Realització de 
funcions superiors. 

Existència de raons “tècniques 
o organitzatives”. 

*Únicament serà possible “pel temps 
imprescindible per a la seua atenció”. 
*Ha de comunicar-se als representants dels 
treballadors. 

*Dret a la retribució superior 
(salari base + complements). 

*Dret a l’ascens. 
*Dret a reclamar la cobertura de la 
vacant. 
*Respecte a la dignitat. 

TIPUS PRESSUPOST CAUSAL LIMITACIONS I REQUISITS RETRIBUCIÓ DRETS ESPECÍFICS 
Descendent: 
Realització de 
funcions inferiors. 

Existència de raons “tècniques 
o organitzatives”. 

*Només serà possible “pel temps 
imprescindible per a la seua atenció”. 
*Ha de comunicar-se als representants dels 
treballadors. 

*Ha de respectar-se la 
retribució que percebera, 
llevat dels complements 
propis del lloc de treball 
anterior. 

*Respecte a la dignitat. 
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MOBILITAT 
GEOGRÀFICA 

Trasllats 

Causal 

Dos tipus 

Col·lectius: afecten un determinat percentatge de 
treballadors: període de consultes o arbitratge. 

No col·lectius: no afecten un determinat 
percentatge de treballadors: notificació amb una 
antelació mínima de 30 dies.

Actuació del 
treballador 

Acceptar: compensació per despeses. 

Rescindir el contracte: indemnització de 20 dies 
de salari per any amb un límit de 12 mensualitats. 

Impugnació, però ha de complir l'ordre de 
trasllat. 

Decisió del jutge: 
trasllat justificat, 
injustificat o nul. 

Desplaçaments 

Causal   +   Durada: menys de 12 mesos en 3 anys. 

Ordre: comunicada amb l'antelació suficient i en almenys 5 dies si se superen els 3 mesos de desplaçament. 

Actuació del treballador: acatar l'ordre, amb independència del fet que la impugne. 

Dret a cobrament de dietes i permís retribuït de, com a mínim, 4 dies laborals per cada 3 mesos de 
desplaçament. 
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El període de 90 dies 

 

Empresa de 80 treballadors 

 

Primer exemple: 

 
 
 
 
 
 
 
Segon exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer exemple: 
 
 
 
 
 

Trasllat plural 8 trasllats 1 trasllat

90 diesCauses 
justificatives 

8 trasllats 2 trasllats Trasllat col·lectiu 

90 diesCauses 
justificatives 

Frau de llei: períodes successius de 90 
dies en els quals hi ha un degoteig 
constant de treballadors traslladats i no 
hi ha causa nova. 
Els nous trasllats (els 8 posteriors) són 
nuls. 

5 trasllats 2 trasllats 8 trasllats

90 dies 90 dies
Causes 

justificatives 
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Efectes ordre de trasllat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notificació ordre 
de trasllat amb una 
antelació mínima 
de 30 dies a la 
data d’efectivitat 
del trasllat. 
El treballador pot 
optar (dins 
d’aquests 30 dies) 
entre dues opcions 

OPCIÓ 2: 
Acatar ordre de 
trasllat amb dret 
a compensació 
de despeses. 

El treballador no impugna trasllat. 

Impugnació individual: 
treballador impugna. 
Procediment preferent i 
sumari (138 LRJS). 
Termini: 20 dies de 
caducitat des de la 
notificació de l’ordre de 
trasllat. 

La sentència declara la 
decisió empresarial 
justificada quan s’hi 
acrediten causes 
al·legades per l’empresa. 

El treballador té 
una altra vegada 
l’opció inicial. 

Extingir contracte 20 dies;  
límit de 12 mesos. 

Acatar trasllat. 
Compensació de despeses. 

La sentència declara la 
decisió empresarial 
injustificada quan no s’hi 
acrediten les causes 
al·legades. 

El treballador té 
dret a ser reposat 
en el lloc 
d’origen. 

L’empresa reposa el 
treballador en el lloc 
d’origen. 

L’empresa no reposa el 
treballador.

Sol·licitar execució de la 
resolució i extinció art. 
50 ET: 33 dies, límit 24. 

La sentència declara la decisió 
empresarial nul·la quan: frau de llei, 
incompliment de preavís del període de 
consultes, de la prioritat de 
representants. 

El treballador té dret 
a ser reposat en el 
lloc d’origen. 

L’empresa el reposa en el lloc 
d’origen 

L’empresa no el reposa 

Extinció art. 50 
ET. 

Execució de la resolució 
en els seus mateixos 

termes. 

Impugnació col·lectiva: Si el trasllat és col·lectiu es pot reclamar a través de procediment de conflicte col·lectiu. La 
interposició del conflicte paralitza la tramitació de les accions individuals fins que es resol. Termini de caducitat: 20 dies. 

OPCIÓ 1: Extingir el contracte. Resolució extrajudicial. Indemnització 20 dies per any; límit de 12 mesos. Pot ser millorada per conveni o per contracte (art. 40.1 
ET). 
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Procediment del trasllat col·lectiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obri un període de consultes 
amb els  representants dels 
treballadors (representació legal 
o sindical). 
*Si no hi ha representació, 
consultes amb: 
       -Comissió ad hoc. 
       -Comissió sindical de 
sector. 
*Màxim 15 dies de durada.  
*Les consultes versen sobre: les 
causes motivadores, la 
possibilitat d’evitar o reduir 
trasllats i mesures per a atenuar 
les conseqüències dels trasllats. 
*El període de consultes pot ser 
substituït, si així ho decideixen 
les parts, per mediació o 
arbitratge. 

Notifica a l’autoritat 
administrativa laboral 
l’obertura del període de 
consultes. 

ACORD en el període de consultes: 
l’acord requereix majoria de la representació 
amb què s’haja negociat. Si és representació 
sindical, és necessari que represente la majoria 
dels membres del comitè d’empresa o delegats 
de personal. 

-L’empresari, si ho considera oportú, 
pot prendre la decisió de trasllat i la 
notifica als treballadors afectats.  
-La notificació ha de fer-se amb una 
antelació mínima de 30 dies a la data 
d’efectivitat del trasllat. 
-Si no hi ha acord en període de 
consultes, ni laude, pot ordenar tots o 
només alguns dels trasllats anunciats 
en el seu moment. 
-Si va haver-hi acord o laude arbitral 
estarà subjecte pel que s’haja acordat 
o haja decidit l’àrbitre. 

 

 

Conclòs  el 
període de 
consultes: 

Conclusió del període de consultes SENSE 
ACORD. 

L’empresari 
vol realizar un 
trasllat 
col·lectiu: 

L’empresari notifica a l’autoritat 
laboral les posicions de les parts i la 
seua decisió. 

DISCREPÀNCIES en el període de consultes: 
El conveni pot establir un procediment de tipus 
arbitral per a resoldre les discrepàncies. Si n’hi 
ha i les parts queden sotmeses a l’arbitratge, el 
laude que es dicte té la mateixa eficacia i 
tramitació que un acord que s’adopte en 
període de consultes i haurà de ser respectat. 



MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE CONDICIONS DE TREBALL 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MODIFICACIÓ 
SUBSTANCIAL 

Matèries 
- Jornada. 
- Horari i distribució del temps de treball. 
- Règim de treball a torns. 
- Sistema de remuneració i quantia salarial. 
- Sistema de treball i rendiment. 
- Funcions, si se superen els límits de la mobilitat funcional. 
- Etc. 

Causal 

Classes 

Individual: afecta a un 
percentatge de 
treballadors inferior al 
previst per a les 
modificacions 
col·lectives.

Col·lectiva: afecten un 
determinat percentatge de 
treballadors. 

Comunicada amb una antelació de 15 dies a 
treballadors i representants. 

Actuació del treballador:  
- Assumir-la. 
- Impugnar-la. 
-Extingir el seu contracte quan es donen unes 
circumstàncies concretes. 
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Modificacions col·lectives 

Si afecta condicions que tenen l'origen en convenis 
estatutaris 

Període de consultes 
*Sobre les causes que motiven la modificació i la 
possibilitat d’evitar i reduir els efectes. 
*Duració no superior a 15 dies 
*Empresari negocia amb: 
--Seccions sindicals (si majoria de comité o 
delegats). 
--Representants unitaris. 
*Si no hi ha representació, els treballadors trien: 
--Comissió de tres treballadors. 
--Comissió sindical. 
*Possible substitució per un procediment arbitral. 

Acord:  
*Empresa pot implantar la modificació.  
*Es presumeix que la causa justificativa existeix i 
l’acord només pot ser impugnat per l’existència de 
frau, dol, coacció o abús de dret. 
*ET no exigeix expressament antelació: 
--Es pot exigir en l’acte. 
--Antelació 7 dies (analogia). 

No acord:  
*Empresa pot implantar la modificació. 
*Empresari notifica la decisió de modificació amb 
una antelació de 7 dies. 

Matèries: les del 82.3 ET.

Període de consultes 
*Sobre les causes que motiven la modificació i la possibilitat d’evitar i reduir els efectes. 
*Duració no superior a 15 dies. 
*Empresari negocia amb: 
--Seccions sindicals (si majoria de comité o delegats). 
--Representants unitaris. 
*Si no hi ha representació, els treballadors trien: 
--Comissió de 3 treballadors. 
--Comissió sindical. 

Acord: empresa pot implantar la modificació.  
*Es presumeix que la causa justificativa existeix i l’acord només pot ser impugnat per 
l’existència de frau, dol, coacció o abús de dret. 
*L’acord ha de determinar noves condicions i la duració. 
*L’acord ha de ser notificat a la comissió paritària del conveni i a l’autoritat laboral. 

No acord: no es pot implantar modificació. 
*Ha de sotmetre’s la discrepància a: 
a) La comissió paritària del conveni. 
b) Procediment establit en l’acord interprofessional. 
c) Comissió consultiva nacional de convenis col·lectius. 
*La decisió d’aquests òrgans té la mateixa eficàcia que l’acord aconseguit en consultes. 
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La sentència declara la decisió empresarial 
nul·la quan: frau de llei, incompliment del 
període de consultes, inexistència d’acord quan 
és necessari, vulneració drets fonamentals. 

Impugnació individual Procediment 
preferent i sumari (138 LRJS). 
Termini: 20 dies de caducitat des de 
notificació de decisió de modificació. 

La sentència declara la decisió  
justificada quan s’acrediten les causes 
al·legades per l’empresa. 

La sentència declara la decisió 
empresarial injustificada quan no 
s’acrediten les causes al·legades. 

El treballador té dret a ser reposat en la condició 
d’origen + indemnització per danys. 

L’empresa el reposa en 
condicions d’origen. 

Solicitar execució de la 
resolució i extinció art. 50 ET: 
33 dies, màxim de 24 mesos. 

Notificació de la 
decisió amb una 
antelació mínima de 
15 dies (en les 
individuals) i de 7 
dies (en les 
col·lectives) a la data 
d’efectivitat de la 
mesura.

Opció 1: Extingir el contracte. Resolució extrajudicial. Solament si  afecta les matèries a, b, c, d i f de l’art. 41 ET i si el treballador resulta 
perjudicat per la modificació. Ha d’optar en els 20 dies següents a la notificació. Indemnització 20 dies per any, límit 9 mesos. 

Opció 2: Siga quina siga la condició modificada, si la modificació redunda en menyscabament de la dignitat del treballador i es fa sense 
respectar el procediment de l’art. 41 ET: sol·licitar l’extinció del contracte per la via de l’art. 50 ET (indemnització 33 dies de salari, límit de 24 
mesos). És resolució de caràcter judicial.   

Opció 3: Acatar la modificació i no impugnar-la.  

Opció 4: Acatar la modificación i impugnar-la. 
Impugnació col·lectiva: si 
la modificació és col·lectiva 
es pot reclamar a través de 
procediment de conflicte 
col·lectiu. Paralització de la 
tramitació de les accions 
individuals fins a la 
resolució. Termini: 20 dies 
caducitat. Impugnació de: 
decisió modificativa, 
l’acord del període de 
consultes i el laude arbitral.

Acatar la 
modificació 

Però, si la modificació li perjudica: opció 
inicial: extingir el contracte o acatar la 
modificació. 

L’empresa no el reposa 
en condicions d’origen. 

El treballador té dret a ser reposat en 
la condició d’origen. 

L’empresa el reposa en 
condicions d’origen. 

L’empresa no el reposa 
en condicions d’origen. 

Execució de la 
resolució en els seus 
termes. 

Extinció art. 
50 ET. 
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Garanties del salari enfront dels creditors del treballador i els creditors de l’empresari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Garanties davant 
dels creditors del 
treballador 

Inembargabilitat del salari: 

No embargable l’SMI. 

La resta: embargable segons percentatges de 
la LECiv. 

Garanties davant 
dels creditors de 
l'empresari 

Sense concurs: 

En concurs: 

Superprivilegi: els salaris de l'últim mes (amb el límit del doble de l’SMI) tenen preferència sobre 
qualsevol altre crèdit. 

Privilegi especial: els altres salaris no abonats tenen preferència sobre qualsevol altre crèdit 
respecte dels objectes elaborats pels treballadors mentre siguen propietat o estiguen en possessió de 
l'empresari. 

Privilegi ordinari: els salaris no protegits per les regles anteriors i les indemnitzacions per 
acomiadament estan privilegiats (amb el límit del triple de l’SMI) sobre els altres crèdits, excepte 
els garantits amb dret real (hipoteca). 

Crèdits contra la massa: els crèdits pels salaris dels 30 últims dies anteriors a la declaració del 
concurs (amb el límit del doble de l’SMI) i els altres crèdits laborals generats per l'exercici de 
l'activitat empresarial. 

Privilegi especial: els crèdits dels treballadors sobre els objectes per ells elaborats mentre siguen 
propietat o estiguen en possessió de l'empresari concursat. 

Privilegi general: els crèdits pels salaris que no tinguen privilegi especial, les indemnitzacions 
derivades de l'extinció del contracte i altres crèdits laborals reportats amb anterioritat a la 
declaració de concurs. 

Crèdits ordinaris: la resta de crèdits.
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TIPUS DE 

RESPONSABILITAT 
DE QUÈ RESPON AMB QUINS LÍMITS 

*Salaris pendents de pagament:  
 Només conceptes salarials (s’hi inclouen les pagues extraordinàries).  
 Només quan els salaris han sigut reconeguts en resolució judicial o 

conciliació administrativa o judicial.   
                                                                  
*Salaris de tramitació de què poguera resultar responsable l’empresari.   
 

LÍMITS: art. 33.1 ET  
 Fins a un màxim de 120 dies de salaris pendents de 

pagament. 
 Salari base de càlcul: doble de l’SMI diari. 
 Aquest límit juga per als dos conceptes, conjuntament 

o  separadament. 

 
 
 
 
 
 
SUBSIDIÀRIA: En cas de concurs de 
creditors o insolvència empresarial 
(art. 33.1 i 2 ET). 
 

* Indemnitzacions (art. 33.2 ET) 
 Reconegudes en conciliació judicial, sentència o interlocutòria, o en 

resolució administrativa (no les acordades en conciliació administrativa). 
 Derivades de: 

 Acomiadament disciplinari. 
 Art. 50 ET. 
 Art. 51 i 52 ET. 
 Art. 64 Llei concursal (extincions col·lectives). 
 Extinció contractes temporals. 

 

LÍMITS: art. 33.2 ET 
   

 Límit quantia: una anualitat. 
 Salari base de càlcul: màxim doble de l’SMI diari. 
 La indemnització per acomiadament i la derivada de 

l’art. 50 ET serà menor: 30 dies per any. 
 
 

Empreses de menys de 25 treballadors: 
 Paga part de les indemnitzacions per extincions derivades dels articles 51 

i 52 ET i 64 Llei concursal: 
 De contractes indefinits. 
 Llevat que es tracte d’extincions improcedents. 
 Paga part de la indemnització: 8 dies de salari.  

 

LÍMITS: art. 33.8 ET 
 
El general d’indemnitzacions:  

 Límit quantia: una anualitat. 
 Salari base de càlcul: màxim doble de l’SMI diari. 

 
 

 
 
 
 
DIRECTA: amb independència de la 
situació patrimonial de l’empresa. 
 

 

 

Indemnitzacions derivades d’extinció per força major:  
 Paga totalment o parcialment la indemnització quan l’autoritat laboral ha 

exonerat l’empresari (art. 51.12 ET). 

 
 No hi ha límit. 
 FOGASA té dret a rescabalar-se de l’empresari. 



INTERRUPCIONS I SUSPENSIONS DE LA RELACIÓ LABORAL 87 

 

 

CAUSES D’INTERRUPCIÓ (PERMISOS) 
ART. 37 ET CAUSES RECOLLIDES EN ALTRES ARTICLES 

Per voluntat treballador (preavís+justificació) (remuneració) 
 

 Causes relacionades amb la seua persona:  
 Matrimoni: 15 dies naturals. 
 Naixement fill o defunció, accident, malaltia greu o hospitalització de parents fins 

al 2n grau per consanguinitat o afinitat: 2 dies, ampliable a 4 si hi ha desplaçament. 
 Exàmens prenatals i preparació part: temps indispensable, però dins jornada 

laboral. 
 Trasllat de domicili: 1 dia. 
 Lactància: 1 hora d’absència o reducció de mitja hora. Acumulable. 
 Naixement de fills prematurs o que necessiten hospitalització: una hora diària. 

 
 Per exercici de càrrec públic o deures cívics: 

 Temps indispensable. Però, 
 Impossibilitat prestació en més del 20% de les hores laborals en tres 

mesos: possibilitat d’excedència forçosa. 
 

 Per exercici de funcions sindicals: 
 Funcions sindicals de representació personal. 
 Consulta de la Llei Orgànica de llibertat sindical i art. 68 ET. 

 
 

Per causes imputables a l’empresari: art. 30 ET: dret a salari i no 
possibilitat de fer al treballador recuperar les hores de treball perdut.  
 
Altres causes: 
     a) Permís retribuït del treballador en l’extinció per causes objectives. 
En l’extinció per causes objectives, l’empresari ha d’anunciar l’extinció 
del contracte amb 15 dies d’antelació. Durant aquests 15 dies el 
treballador té dret a un permís retribuït de 6 hores setmanals per a buscar 
nova ocupació. 
     b) Permisos per a la formació en matèria de prevenció de riscos: art. 
19 ET. 
Permisos per a concórrer a exàmens: art. 23.1.a  ET + CCo. 
     c) Permisos de formació o perfeccionament professional amb reserva 
de lloc de treball: art. 23.1.c ET. 
     d) Permisos per a obtenir la formació necessària per a l’adaptació a  
les modificacions operades en el lloc de treball: art. 23.1.d) ET. 
     e)  Permís retribuït de 20 hores anuals acumulables fins a 5 anys de 
formació professional per a l’ocupació. Només si el treballador té, com a 
mínim, un any d’antiguitat en l’empresa: art. 23.3 ET. 

 EXONERA DEL TREBALL 
 

DRET A PERCEBRE EL SALARI 

INTERRUPCIÓ 
 

SÍ SÍ 

SUSPENSIÓ 
 

SÍ NO 
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CAUSES DE SUSPENSIÓ 
 Mutu acord i causes vàlidament consignades en el CT: no reserva de lloc de treball, llevat de pacte en contrari. 

 
 Incapacitat temporal: 365 dies, prorrogables per altres 185 dies més quan es presumisca que el treballador pot ser donat d’alta mèdica per curació. Ara bé, si transcorren els 545 dies i 

continua la necessitat de tractament mèdic per l’expectativa de recuperació o la millora de l’estat del treballador, amb vista a la seua reincorporació laboral i la situació clínica de 
l’interessat fera aconsellable demorar la qualificació del grau d’IP, aquesta podrà retardar-se pel període necessari, que en cap cas, podrà sobrepassar els 730 dies següents a la data en 
què s’haja iniciat la IT. Fi de la suspensió: per fi de la durada màxima, per alta per curació o per incapacitat permanent, per jubilació o per mort. 

 
 Incapacitat permanent: IPParcial: reincorporació al treball / IPTotal, IPAbsoluta, GInvalidesa: extinció del CT, excepte previsió de millora, i en aquest cas: suspensió de, com a màxim, 

2 anys. 
 

 Risc durant l’embaràs i la lactància: es prolongarà fins al cessament del risc, fins a la suspensió per maternitat o fins que el lactant complisca 9 mesos. 
 

 Maternitat, paternitat, adopció i acolliment: 
• Maternitat:  

o 16 setmanes + 2 (per cada fill més).  
 Fill discapacitat: 18 setmanes. 

o Distribució:  
 6 setmanes posteriors al part: descans obligatori per a la mare. A temps complet. 
 La resta del període poden gaudir-lo tant la mare com l’altre progenitor a temps complet o parcial i de manera successiva o simultània, sense que puga 
excedir la suma dels períodes de les 16 (o més) setmanes. 
 Si mor el fill, segueix la suspensió, llevat de reingrés voluntari després de les 6 setmanes després del part. 
 Part prematur: excepte les 6 setmanes, la resta pot computar-se des de l’alta hospitalària. 

• Si el nounat necessita hospitalització després del part per un període superior a 7 dies: ampliació suspensió en tants dies com dure l’hospitalització, 
amb un màxim de 13 setmanes addicionals. 

 Si mor la mare, l’altre progenitor podrà fer ús de la suspensió. 
 Si la mare no té dret a suspendre la seua activitat professional amb dret a prestacions, l’altre progenitor podrà fer ús de la suspensió del seu contracte. 

• Paternitat: 4 setmanes de suspensió  + 2 dies més per cada fill. 
o Titulars: en cas de part, l’altre progenitor. En cas d’adopció o acolliment, qualsevol dels dos. 
o Acumulació amb el descans compartit per maternitat. 
o A temps complet o a temps parcial. 

• Adopció i acolliment: 16 setmanes + 2, computades des de la decisió judicial o administrativa d’acolliment o des de la resolució judicial que constituïsca l’adopció.  
o En cas d’adopció internacional, el còmput de la suspensió podrà iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolució que constituïsca l’adopció.  
o A temps complet o a temps parcial. 
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 Exercici de càrrec públic representatiu: càrrec representatiu o electiu. La decisió de suspendre és del treballador independentment de la impossibilitat d’assistir al treball. 
 

 Privació de llibertat: suspensió fins a la sentència condemnatòria ferma. Si n’hi ha: extinció del contracte. Si és absolutòria: reincorporació. En cas de llibertat provisional: suspensió si 
hi ha acord. 

 
 Suspensió de sou i faena. No es pot produir la suspensió només de sou. 

 
 Força major de caràcter temporal: autorització de l’autoritat laboral (art. 51.7 ET) i accés a les prestacions de desocupació. 

 
 Causes tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció: procediment de l’art. 47 ET i accés a les prestacions de desocupació. 

 
 Exercici del dret de vaga legal. No accés a la prestació de desocupació. 

 
 Tancament legal de l’empresa. No accés a la prestació de desocupació. 

 
 Violència de gènere: durada inicial que no podrà excedir 6 mesos, prorrogables per períodes de 3 mesos i amb un límit de 18 mesos. 

 
 Excedències. 
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LES EXCEDÈNCIES 

VOLUNTÀRIA  PER ATENCIÓ DE FILLS O FAMILIARS PER FUNCIONS SINDICALS 
És necessària una antiguitat en l’empresa d’un any com a 
mínim i sol·licitar-la a l’empresari. 
 
Durada: entre 4 mesos i 5 anys.  El temps no computa com a 
antiguitat. 

 
Només podrà ser sol·licitada novament pel treballador quan 
hagen transcorregut almenys 4 anys des de la terminació de 
l’excedència gaudida amb anterioritat. 

 
Sol·licitud de reingrés per escrit i abans que s’acabe 
l’excedència. 

 
No dret a reserva del lloc de treball. Només dret preferent a 
incorporar-se a l’empresa en el moment en què es produïsca 
alguna vacant d’igual o semblant categoria. 

 Si hi ha una vacant adequada, s’ofereix. 
 Si n’hi ha diverses, s’ofereixen totes. 
 Si no n’hi ha: no obligació de crear plaça nova, però 

sí obligació d’oferir les vacants futures. 
 Reingrés amb el mateix tipus de contracte, però no 

necessàriament amb mateix horari, torn o funcions, 
ni en el mateix centre de treball.  

 
El dret al reingrés es manté fins que hi haja una vacant 
adequada i el treballador la rebutge: extinció del contracte. 

 
Si, malgrat existir vacant, l’empresari es negara a la 
reincorporació: 

 Acció per acomiadament, si hi ha negativa rotunda. 
 Acció declarativa, si hi ha negativa provisional. 

 
A. Per cura de fills: 
Durada màxima: 3 anys per a l’atenció de cada fill (natural o 
adoptat) comptadors des del naixement, adopció o acolliment. 
 
Possibilitat d’ús simultani pels dos progenitors. Però, si 
treballen en la mateixa empresa, l’excedència es podrà limitar 
a un dels dos si la sol·liciten per causa del mateix subjecte.  
 
Computable als efectes d’antiguitat. 
 
Els successius subjectes causants donaran dret a un nou 
període d’excedència que finalitzarà el que s’estiga gaudint. 
 
Dret a reserva de lloc durant el primer any. Excepcions: 
famílies nombroses. 
 
Transcorregut aquest any, la reserva es limitarà a un lloc dins 
del mateix grup professional o categoria. 
 
B. Per cura de familiars: 
Familiars de fins a 2n grau per consanguinitat o afinitat que no 
puguen valdre’s per si mateixos i no exercisquen activitat 
retribuïda. 
 
Durada: 2 anys màxims, des que el treballador la sol·licita i 
l’empresari la concedeix. 
 
Antiguitat i dret de reserva: el mateix que en el cas anterior. 

 
Poden sol·licitar aquesta excedència els càrrecs representatius, 
a escala provincial o superior, de qualsevol sindicat. 
 
 Es caracteritza perquè: 

 No exigeix antiguitat en l’empresa. 
 No hi ha durada mínima o màxima. Serà la que dure 

el càrrec. 
 La reincorporació serà de 30 dies des del cessament. 
 Hi ha reserva de lloc. 
 El període de suspensió computa com a antiguitat.  

 
 

EXCEDÈNCIA FORÇOSA 
 
Impossibilitat d’acudir al treball per exercici d’un càrrec públic 
representatiu o electiu, designat o no electiu: facultat de 
l’empresari de passar-lo a la situació d’excedència forçosa.  
 
Conservació del lloc de treball i còmput de l’antiguitat durant 
la seua vigència.  
 
Fi quan s’haja cessat en el càrrec. 
 
Ha de sol·licitar-se el reingrés. 
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Extinció del contracte a instància 
del treballador sense causa 

justificada 

El treballador preavisa l’empresari de la seua decisió 
amb l’antelació prevista en el conveni col·lectiu o el 
costum del lloc. 

DIMISSIÓ 
ABANDONAMENT 

El treballador deixa de prestar serveis en l’empresa 
sense preavisar en absolut l’empresari però 
evidenciant la seua voluntat de no continuar amb la 
relació laboral.

El treballador no haurà de compensar 
econòmicament l’empresari per l’extinció llevat de 
l’existència d’un pacte de permanència. 

L’empresari podrà descomptar de la liquidació 
salarial del treballador els dies de preavís 
incomplits. 

L’empresari podrà descomptar de la liquidació 
salarial del treballador els dies de preavís incomplits. 
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ACOMIADAMENT DISCIPLINARI (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data efectes 
acomiadament 

Notificació 
sentència 

Des del dia hàbil 
següent 

Demanda per 
acomiadament 

Termini de caducitat 
de 20 dies hàbils 

Papereta de 
conciliació 
(SMAC) 

Acte de 
conciliació  

Vista oral 
davant del jutge  

Sentència  

-Comença el següent dia hàbil a la data d’efectes de 
l’acomiadament. 
-Se suspèn quan es presenta demanda davant del SMAC. 
-Si hi ha acord, s’acaba el procediment. 
-Si no hi ha acord, es reprèn el còmput del termini restant. 
-No es compta ni la data d’efectes de l’acomiadament, ni el dia 
en què es presenta demanda davant de l’SMAC, ni el dia de 
l’acte de conciliació. 

Salaris de tramitació 
(en cas de readmissió) 
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ACOMIADAMENT DISCIPLINARI (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Per exercici de drets de conciliació de la vida 
familiar i laboral. 
2) Per tenir com a objecte les treballadores 
víctimes de violència de gènere. 
3) Per discriminatori o vulneratori de drets 
fonamentals.  

Sentència 

Declaració dels fets provats 
per a donar una resposta 
raonada a les qüestions 
plantejades en el procés 

Qualificació de l’acomiadament 

Procedent Improcedent Nul 

Acreditació de la causa 
d’acomiadament, de la 
gravetat i culpabilitat. 

No acreditació de la causa 
d’acomiadament, de la 
gravetat o culpabilitat i 
falta de requisits formals. 

-Art. 55 ET: notificació escrita al treballador pels mitjans idonis, fent constar clarament i 
concretament la conducta imputada perquè puga identificar-se el fet quant a la seua 
naturalesa i la data d’efectes de l’acomiadament (dia/mes/any o referència a esdeveniment 
que indique el moment de l’extinció). 
 
-Acomiadament informalment incorrecte: nou acomiadament amb efectes des de la seua 
data en el termini de 20 dies de caducitat, comptadors des del primer acomiadament. 
Abonament dels salaris meritats en els dies intermedis i alta en seguretat social. 
 ·Si un nou acomiadament esmena l’anterior: el termini de caducitat comença a 
comptar des de la data de la recepció de la carta d’acomiadament. 
 ·Si un nou acomiadament imputa fets posteriors als que van provocar el primer 
acomiadament: cada acomiadament és únic i el seu respectiu termini de caducitat 
computa des de la data en què es va manifestar la voluntat d’acomiadar, qualsevol que 
fóra la seua forma. 
 
-Acomiadament de representants: obertura expedient contradictori, aportat, en judici, per 
l’empresari. Audiència al treballador acomiadat i a la resta de membres de la 
representació. 
 
-Acomiadament d’afiliats: audiència als delegats sindicals de la secció sindical 
corresponent al sindicat. 
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ACOMIADAMENT DISCIPLINARI (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Declaració judicial de 
l’acomiadament 

Procedent: 
acreditació de la causa 

d’acomiadament, de la gravetat i 
culpabilitat 

Improcedent: 
no acreditació de la causa 

d’acomiadament, de la gravetat o 
culpabilitat i falta de requisits 

formals 

Nul: 
-Discriminatori. 
-Afecta contractes en suspensió per 
maternitat, adopció o acolliment o 
violència de gènere, en interrupció 
per lactància, guàrdia legal o atenció 
de familiar. 

Es confirma extinció. No indemnització ni salaris de tramitació.  

Readmissió + Salaris de tramitació (deixats de percebre des de la data de l’efecte de 
l’acomiadament fins a la notificació de la sentència). 

-Readmissió immediata (des de la data de notificació de la sentència) + Salaris deixats de 
percebre des de la data de l’acomiadament fins que la data de la notificació sentència + 
Salaris meritats des de la notificació sentència fins que la readmissió realment es 
produïsca.  
*Descompte si s’ha treballat en una altra ocupació abans de la sentència o, fints i tot, si 
s’ha treballat per compte propi. 
*Possible indemnització addicional per violació de drets fonamentals a fixar en la 
sentència. 

*Opció: empresari en 
el termini de 5 dies. 
Treballador quan ho 
diga el conveni i quan 
siga  representant de 
treballadors. 
*Si no s’hi opta: 
readmissió. 

Extinció + Indemnització legal: 33 dies de salari per any de servei amb el límit de 24 
mensualitats  (o convencional o contractual si és superior). 
Salari regulador: salari que correspondria al treballador en el moment de l’acomiadament i 
no l’inferior que poguera estar pagant-li l’empresari (per estar mal classificat 
professionalment, per exemple).  
Anys de servei: temps realment treballat en l’empresa, que va des del dia de l’ingrés en 
l’empresa fins al dia de l’acomiadament. Exclusió del temps que s’està en excedència 
voluntària o per càrrec públic (inclusió del temps d’excedència per atenció de fills) i del 
que s’està en una empresa anterior de la mateixa activitat (llevat que es pacte en aquest 
segon cas). 
Salaris de tramitació: salari diari x nombre de dies des de la data d’acomiadament fins a la 
notificació de la sentència. Descompte si el treballador ha trobat una altra ocupació (o 
treballa per compte propi) en un moment anterior a la sentencia.  
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L’empresari podrà descomptar els salaris que haguera percebut pel treballador després de l’acomiadament en una altra ocupació, 
si la col·locació fóra anterior a la sentència i es provara per l’empresari la seua percepció pel treballador. 

Limitació o 
exclusió salaris de 

tramitació 

Quan? Quan és l’empresari qui tria la readmissió. 

 

Salaris de tramitació 
a càrrec de l’estat 

L’estat abonarà els salaris de tramitació si han passat més de 
90 dies hàbils des de la presentació de la demanda fins a la 
notificació de la sentència que declara per primera vegada la 
improcedència. Serà l’estat el que haurà de pagar els salaris de 
tramitació generats des del dia 91 en avant. 

Requisits: 
-Termini legal sobrepassat. 
-Fermesa de la primera sentència que declara improcedència. 
-Pagament de salaris de tramitació. 
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ACOMIADAMENT PER VOLUNTAT DEL TREBALLADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demanda 
judicial Contracte en vigor mentre dura el procés. 

Excepció: convivència impossible en el treball. 
Justificada l’absència del treballador. 

Sentència 

Estimatòria:  
indemnització acomiadament 

improcedent. 

Desestimatòria:  
continua prestant serveis. 

Causes 

 

Modificació substancial de les condicions de treball decidida unilateralment per l’empresari, sense respectar 
l’art. 41 ET i que redunda en perjudici de la dignitat del treballador. 

Falta de pagament o retards continuats en l’abonament del salari pactat. 

Qualsevol altre incompliment greu de les obligacions de l’empresari. 

Negativa de l’empresari a reintegrar el treballador en les seues antigues condicions, quan el trasllat, el 
desplaçament o la modificació substancial de les condicions de treball s’hagen declarat judicialment 
injustificades.

Termini d’un any de 
prescripció per a 
interposar-la, comptador 
des que va poder exercir-se 
l’acció. 

Si es recorre contra la sentència, el 
treballador ha de continuar en la 
prestació de serveis fins a 
sentència ferma. 
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ACOMIADAMENT COL·LECTIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Causa justificativa 
Proposta empresarial 

Comunicació als 
representants i 
període de 
negociació.  

Acord (majoria 
representants) 

No acord 

Comunicació a l’autoritat laboral 
(aportació de còpia íntegra de l’acord). 

Comunicació a 
l’autoritat laboral i 
als representats dels 
treballadors de la 
decissió final de 
l’acomiadament que 
s’haguera adoptat. 

L’empresari procedeix a acomiadar. 
Abonament d’indemnització 20 dies 
de salari per any de servei, amb límit 
de 12 mensualitats. 

L’empresari procedeix a 
acomiadar segons els 
termes acordats, notificant 
la decisió individualment a 
cada treballador segons 
l’art. 53.1 ET.

Còpia a l’autoritat 
laboral de la 
comunicació als 
representants dels 
treballadors. 

Si estima frau, dol, coacció o abús de dret, 
remet l’acord al jutjat social per a possible 
declaració de nul·litat. 

Si estima que l’acord té com a objectiu l’obtenció 
indeguda de prestacions per desocupació, el remet a 
la jurisdicció social per a declarar-ne la nul·litat. 

*La comunicació als representants dels treballadors ha d’anar acompanyada d’una memòria 
explicativa de: 
-Les causes de l’acomiadament. 
-Nombre i classificació professional dels treballadors afectats i dels treballadors empleats 
habitualment en l’últim any. 
-Període previst per a la realització dels acomiadaments. 
-Criteris tinguts en compte per a la designació dels treballadors afectats 
 
* L’autoritat laboral: 
-Comunica al SPEE la iniciació de l’expedient. 
-Pot demanar els informes que considere oportuns. 
-Podrà formular advertències i recomanacions a les parts, així com actuacions de mediació a 
petició conjunta de les parts. 
-Si l’extinció afecta més del 50% plantilla, l’empresari ha de donar compte de la venda de 
béns de l’empresa a l’autoritat laboral i als representants dels treballadors (llevat dels de 
tràfic normal de l’empresa). 

Període de, com a 
màxim, 15 dies 
naturals en empreses 
de menys de 50 
treballadors i de 30, 
en la resta. 

Les consultes poden ser 
substituïdes per 
arbitratge. 
Si no hi ha 
representants: comissió 
del 41.4 ET. 
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ACOMIADAMENT PER CAUSES OBJECTIVES 

 

 +     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Notificació escrita al 
treballador.  

Indemnització de 20 dies de 
salari per any de servei amb 

límit de 12 mensualitats. 

Termini de preavís de 15 dies, amb permís retribuït 
de 6 hores setmanals. 

Declaració judicial de 
l’acomiadament 

Procedent: 
-Acreditació de la causa 
d’acomiadament (encara que falte el 
preavís o hi haja hagut un error 
excusable en el càlcul  de la 
indemnització). 

Improcedent: 
-No acreditació de la causa 

d’acomiadament ni compliment dels 
requisits formals. 

Nul: 
-Discriminatori. 
-Afecta contractes en suspensió per 
maternitat, adopció o acolliment o 
violència de gènere, en interrupció 
per lactància, guàrdia legal o atenció 
de familiar. 
-Acomiadament col·lectiu no 
autoritzat. 

Es confirma l’extinció i es 
consolida la indemnització. 

Readmissió, abonament 
dels salaris deixats de 
percebre i reintegrament 
de la indemnització. 

Readmissió i reintegrament 
de la indemnització + Salaris 
de tramitació. 

Indemnització de 33 dies de 
salari per any de servei amb 
el límit de 24 mensualitats 

Però la no-concessió del preavís o l’error 
excusable en el càlcul de la 
indemnització no determina la 
improcedència de l’acomiadament, sense 
perjudici de l’obligació de l’empresari 
d’abonar els salaris corresponents a 
aquest període o al pagament de la 
indemnització en la quantia correcta. 

Descompte de la 
indemnització ja 
percebuda. 
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ACOMIADAMENT PER FORÇA MAJOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa que constata una situació de 
força major impeditiva de la 
prestació de treball.

Sol·licitud d’extinció dels contractes de 
treball per força major dirigida a l’autoritat 
laboral amb independència del nombre de 
treballadors afectats. 

Simultània comunicació als 
representants legals dels treballadors. 

L’autoritat laboral realitza les 
actuacions i sol·licita els informes 
imprescindibles per a resoldre. 

L’autoritat laboral resol en el termini dels 5 
dies següents a la sol·licitud constatant 
l’existència de la força major. 

L’autoritat laboral podrà acordar que la totalitat 
o una part de la indemnització dels treballadors 
siga abonada pel FOGASA. 

Correspon a l’empresari la decisió 
d’extingir els contractes. 
Indemnització 20 dies salari amb 
màxim 12 mesos. 

L’empresa trasllada la seua decisió 
als representants dels treballadors i a 
l’autoritat laboral. 




