La negociació col·lectiva a Catalunya
11.

DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES

11.1.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR/PERSONAL I LABORAL DE LES PERSONES TREBALLADORES

11.1.1.

INTRODUCCIÓ

No pot dir-se que a Espanya hi hagi una política de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones
treballadores integral, coherent i plenament eficaç. Ni tan sols després de la Llei 39/1999, ja que, tot i la millora
parcial de figures com ara el permís de maternitat o l’excedència per a l’atenció de familiars, la dita norma no va
dur a terme una autèntica transformació de certs drets com el ja citat permís de maternitat o el de lactància per
actualitzar-ne els continguts i possibilitar la coresponsabilització de l’home en l’atenció de la família.
Així, el permís de maternitat continua sent de l’exclusiva titularitat de la mare, mentre que el pare només disposa
d’una titularitat diferida, això és, condicionada a la decisió de la mare de cedir parcialment el seu gaudi al pare.
Pel que fa al permís de lactància, ens limitarem a indicar que és unànime l’opinió de la seva manca d’adequació
a les necessitats reals de les persones que han d’atendre la lactància d’un fill menor de nou mesos, que
constitueix un dret anacrònic que no permet assolir avui la finalitat que pretén.
Una altra de les qüestions fonamentals a l’hora de planificar seriosament una política eficaç de conciliació de la
vida familiar i laboral de les persones treballadors és, sens dubte, la protecció de Seguretat Social, això és, no és
suficient que la normativa laboral reconegui permisos, descansos, excedències, reduccions de jornada, etc.,
adreçats a afavorir l’atenció a la família perquè aquests drets els arribin a exercir els seus titulars o s’exhaureixin
en la durada màxima permesa. Per a això cal, a més a més, que hi hagi una total correspondència amb la
protecció dispensada des del sistema de Seguretat Social, ja que resulta imperatiu evitar la negativa repercusió
en els drets de Seguretat Social en vies d’adquisició del treballador o treballadora, o possibilitar-li l’accés a les
diverses prestacions de seguretat social durant el períodes de cura de la família, tot i que no s’estiguin prestant
serveis efectivament.
Encara que cal reconèixer un important i progressiu avenç en la millora de l’acció protectora de la seguretat
social en aquestes situacions, el cert és que, fins i tot després de la Llei 52/2003, de disposicions específiques en
matèria de Seguretat Social, no es produeix una total correspondència entre la normativa laboral i la de Seguretat
Social en punt a l’adequada cobertura de les situacions de maternitat, d’excedència per a la cura de fills i
reducció de jornada per a la cura de fills i altres familiars, de tal manera que, en la pràctica, la manca de
cobertura des del sistema de Seguretat Social actua com a desincentiu per a l’exercici dels drets reconeguts a
l’Estatut dels treballadors.
Després d’aquest breu diagnòstic de la situació, sembla oportú oferir algunes conclusions de tipus general, així
com algunes pautes d’actuació que puguin contribuir a millorar la situació que ens ocupa.
La primera idea a destacar és que la protecció de la família i dels interessos familiars és una exigència
constitucional. L’art.39.1 CE configura com a principi rector de la política econòmica i social la protecció social de
la família, i vincula, per tant, l’actuació dels poders públics. Ara bé, no es tracta de protegir la família des d’una
perspectiva natalista sinó que cal situar el punt de mira en aquells aspectes veritablement importants per a
assolir la conciliació de la vida familiar i laboral, com ara la gestió del temps de treball o la forma de retribució
d’aquest.
Així, resulta fonamental que els treballadors gaudeixin d’una flexibilitat horària raonable (d’entrada i de sortida), o
de la possibilitat de jornada continuada, o intensiva durant una part de l’any, o de triar o permutar amb altres
treballadors el seu torn o horari de treball o el període de gaudi de les vacances anuals, o de conéixer amb
antelació suficient els canvis en l’ordenació del seu temps de treball. De la mateixa manera, també fóra adient
que els complements salarials es basessin més en els resultats del treball que en la disponibilitat horària del
treballador.
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Sense deixar d’exigir al legislador les necessàries modificacions normatives, sobretot en punt als drets de
Seguretat Social, el cert és que la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores és
responsabilitat també dels agents socials a través de la negociació col·lectiva. En aquest sentit, cal reconèixer els
importants avenços constatats en aquest àmbit mitjançant la millora –més quantitativa que qualitativa– dels
permisos, descansos i excedències per a la cura de la família previstos a la llei. No obstant això, fóra convenient
permetre una raonable autonomia en la gestió del temps de treball per part de les persones treballadores.
11.1.2.

a)

ANÀLISI DE LES CLÀUSULES CONVENCIONALS EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL DE
LES PERSONES TREBALLADORES
Permisos retribuïts

Hi ha certs supòsits d’interrupció de la prestació laboral que, per raó de la seva curta durada i del seu caràcter
més o menys imprevisible o inevitable per al treballador o treballadora, són concebuts per la llei com a permisos
retribuïts. A l’article 37.3 del TRLET s’estableixen els supòsits que generen el dret a un permís retribuït, la durada
del permís, així com l’obligació per al treballador o treballadora de preavisar l’empresa i justificar-ne l’absència.
Bona part d’aquests permisos tracten de facilitar la conciliació de la vida familiar/privada i laboral com ara els
permisos per matrimoni o per naixement de fill o per mort, accident o malaltia greus o hospitalització de parents
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
Amb tot, la negociació col·lectiva està cridada a tenir un important paper de millora dels marges legals no només
des d’un punt de vista quantitatiu –increment de la durada del permís– sinó també qualitatiu –recollint altres
supòsits de permís retributiu.
Així, pel que fa al permís per matrimoni, són escassos els convenis col·lectius de nivell empresarial que, millorant
1
la llei, concedeixen el mateix dret a les parelles que inicien la seva convivència en comú. En canvi, són més
nombrosos els convenis col·lectius de nivell empresarial que reconeixen altres permisos retribuïts (per mort,
malaltia greu, accident o hospitalització del cònjuge) a les parelles estables prèvia acreditació de la convivència
2
en comú. Amb tot, convé destacar que, a nivell supraempresarial, aquesta equiparació en drets pel que fa als
3
permisos retribuïts és molt més freqüent.
Més important resulta, però, el permís per naixement de fill o per mort, accident o malaltia greus o hospitalització
de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Tot i que la Llei 39/1999 va suposar una millora

1

Entre d’altres, conveni col·lectiu de treball de la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica per als anys 2002 i 2003
(codi de conveni núm. 0809522) (art.28); conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis, SA, Fisersa Aigües, SA,
Fisersa Transports, SA, Fisersa Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al 2003 (codi conveni
1700692) (art.53); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als
anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 4300892), art.37 a).
2

Art.17 del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Canepina, SL, de la localitat de Lleida (Segrià), per a l'1.1.2003 al
31.12.2004 (codi de conveni núm. 2500881); art.30 conveni col·lectiu de treball de l’empresa Municipal de Serveis, SA, de
Girona, per a l’any 2000 (codi de conveni núm. 1700361).
3

Així, entre d’altres, conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys
2001-2004 (codi de conveni núm. 0800765), art.37; conveni col·lectiu de treball de distribuïdors majoristes d'alimentació de
Barcelona i província per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 0801355) (art.15); conveni col·lectiu de treball de
manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona per al període 1.4.2003-31.3.2006 (codi de conveni núm.
0802365), art.45; conveni col·lectiu de la indústria vinícola Vilafranca del Penedès per als anys 2002-2004 (codi núm.0802384)
(art.43); conveni col·lectiu de treball de les empreses magatzemistes dedicades a la importació, l’exportació, la manipulació,
l’envasament, la torrefacció i el comerç a l’engròs i al detall de la fruita seca de la província de Barcelona per als anys 2002 i
2003 (codi de conveni núm. 0802905) (art.23); conveni col·lectiu de treball de manteniment de cabines, suports i telèfons d’ús
públic de la província de Barcelona per als anys 2001-2002 (codi de conveni núm. 0811735), art.26 k); conveni col·lectiu de
treball del comerç en general de la província de Girona per a 2002-2003 (codi de conveni núm. 1700035) (art.15); conveni
col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i
2004 (codi de conveni núm. 1700305) (art.52 h); conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la
província de Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700585) (art.12); conveni col·lectiu de treball
per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405)
(art.27); conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de la construcció, de la província de Tarragona, per als
anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 4301475) (art.21); conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de confecció
de pelleteria de Catalunya per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 7900305) (art.25).
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considerable d’aquest permís en la mesura en què va afegir nous supòsits com el d’accident i el d’hospitalització,
el cert és que aquesta nova regulació no resol un dels problemes més greus que han d’afrontar els pares, i
particularment les mares, i que provoca bona part de l’absentisme femení: es tracta dels casos de malalties no
greus, que no requereixen hospitalització però sí assistència d’urgències o assistència ambulatòria o realització
de proves diagnòstiques, o bé, tractant-se de malalties contagioses, descans domiciliari per evitar el contacte
social. En aquests casos succeeix que un mer refredat o la varicel·la d’un fill menor no constitueixen causa de
permís retribuït, si bé, alhora, les guarderies i escoles són reticents a acollir els menors en aquestes situacions,
fet que aboca els seus pares, generalment les mares, a faltar a la feina. De la mateixa manera, caldria haver
reconegut un permís retribuït per acompanyar els parents dependents al metge de capçalera o a l’especialista o
a la realització de proves diagnòstiques quan hi hagi coincidència horària.
En aquest sentit, cal indicar que bona part dels convenis col·lectius es limiten a incrementar el nombre de dies de
durada del permís de què es tracta. No obstant això, mereixen ser destacats els convenis col·lectius –cada cop
més abundants– que amplien els supòsits legals de permís retribuït tot incorporant les situacions que s’acaben
d’exposar.
Així, el conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis, SA, Fisersa Aigües, SA, Fisersa Transports,
SA, Fisersa Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al 2003 (codi conveni 1700692)
assenyala al seu art.57 b):
“L'empresa ha de concedir el temps necessari, justificat amb el corresponent visat facultatiu, per a l'assistència al
metge del propi treballador, d'un fill menor de 14 anys o d'un fill disminuït, sempre que s'acrediti la coincidència
d'horari de visita amb la jornada laboral i prèvia autorització de la Direcció de l'empresa. Aquests permisos s'han de
4
sol·licitar, com a mínim, amb 4 dies d'antelació, llevat de casos de reconeguda urgència que cal justificar” .

D’altra banda, cal destacar que la majoria de convenis col·lectius reconeixen el dret a un permís retribuït en
5
concepte d’assumptes propis , sense necessitat de justificar la causa, de tal manera que el referit permís podria

4

En la mateixa línia, conveni col·lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona pels
anys 1997-1999 (art.14 i); conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per a l'empresa CPC España, SA, per als anys
1997-1998 (art.20); conveni col·lectiu de treball del sector de les escoles d'educació especial de Catalunya per a l'any 2003
(codi de conveni núm. 7900215) (art.22.7). Convé destacar igualment conveni col·lectiu de la indústria vinícola de Vilafranca del
Penedès per als anys 2002-2004 (Codi de conveni núm.0802384) (art.20); i conveni col·lectiu de treball de manteniment de
cabines, suports i telèfons d’ús públic de la província de Barcelona per als anys 2001-2002 (codi de conveni núm. 0811735)
(art.26), que reconeixen un nombre hores anuals i trimestrals, respectivament, per acompanyar familiars a visita mèdica. Amb
un abast més limitat, el conveni col·lectiu de treball de l’empresa Municipal de Serveis, SA, de Girona, per a l’any 2000 (codi de
conveni núm. 1700361) (art.30), reconeix un permís retribuït per als desplaçaments fora de la província de Girona per visita
mèdica.
5

Art.30 del conveni col·lectiu de treball de l’empresa Municipal de Serveis, SA, de Girona, per a l’any 2000 (codi de conveni
núm. 1700361) (4 dies en concepte d’assumptes propis); art.54 del conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis,
SA, Fisersa Aigües, SA, Fisersa Transports, SA, Fisersa Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al
2003 (codi conveni 1700692) (6 dies de permís reconegut únicament als treballadors amb contracte indefinit, la qual cosa
suposa una diferència de tracte no justificada respecte dels contractats temporals. El que sí que resultaria jurídicament lícit és
reduïr el nombre de dies de permís en proporció a la durada del contracte); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i
Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 4300892), art.37: 3 dies;
conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de Serveis Públics de Tortosa per a l’any 2000 (codi de conveni núm.
4302152), art.8 (cinc dies); conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003 a 2006 (codi de
conveni núm. 4302472), art.12 (7 dies); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de
conveni núm. 7901472) (art.59) (1 dia); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inspección y Mantenimiento, SA, per als anys
2002 al 2004 (codi de conveni núm. 7901872) (art.20) (1 dia laborable); conveni col·lectiu de treball de les empreses
consignatàries del mercat central del peix de Barcelona per al període 1.2.2002-31.1.2004 (codi de conveni núm. 0801525)
(art.33) (2 dies); conveni col·lectiu de treball de les Pompes fúnebres de la província de Barcelona per als anys 2003-2005 (codi
de conveni núm. 0801545) (2 dies); conveni col·lectiu de treball de les indústries de captació, elevació, conducció, tractament,
depuració i distribució d’aigua de la província de Girona per al període 2002-2003 (codi de conveni núm. 1700225) (art.37) (2
dies); conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida per al període de l’1.1.2002 al
31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500065) (art.24) (2 dies); conveni col·lectiu de treball del sector de consignataris de vaixells
de la província de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 4300135), art.30 (2 dies); conveni col·lectiu de
treball de sector de les cooperatives del camp de la província de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm.
4300165); conveni col·lectiu de treball de sector de les cooperatives del camp de la província de Tarragona per als anys 20032004 (codi de conveni núm. 4300165), art.46 (1 dia); conveni col·lectiu de treball de sector de fruita seca, de la província de
Tarragona, per als anys 2001-2004 (codi de conveni núm. 4300515) (art.15) (2 dies); conveni col·lectiu de treball del sector de
comerç de materials de la construcció, de la província de Tarragona, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 4301475)
(art.21 h) (1 dia); conveni col·lectiu de treball del sector de cuirs, repussats, marroquineria i similars, per als anys 2000 al 2003
(codi de conveni núm. 7900115) (art.20.8) (permís d’onze hores retribuïdes).

465

utilitzar-se per fer front a aquestes situacions de malaltia no greu de fills o familiars que requereixen, però,
descans domiciliari i/o visita mèdica i/o realització de proves diagnòstiques. Ara bé, sent així, els convenis
col·lectius haurien de regular aquests permisos amb una major flexibilitat i permetre preavisar l’absència amb una
mínima antelació en funció de les circumtàncies concretes del seu gaudi. En tot cas, el més adient fóra
reconèixer aquestes situacions com a generadores d’un permís retribuït diferenciat del permís per assumptes
propis.
Una altra millora significativa del permís per mort, accident o malaltia greu o hospitalització de familiars consisteix
a permetre gaudir d’aquest permís de forma discontínua, per facilitar una major flexibilitat als treballadors i
treballadores a l’hora d’organitzar la conciliació de la seva vida privada/familiar i laboral.
En aquest sentit, el conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de
conveni núm. 7901472), disposa al seu art. 59 el següent:
“2. En els casos de malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica de familiars, detallat en l'apartat c), es pot
gaudir dels dies de permís corresponents de manera discontínua, prèvia comunicació a l'Empresa”.

Amb tot, convé subratllar que es tracta d’una regulació anecdòtica, si atenem al nombre de convenis que recullen
una previsió similar.
D’altra banda, cal referir-se al permís per naixement de fill. Segons l’Estatut dels treballadors, el pare té dret a
gaudir de 2 o 4 dies de permís retribuït, d’on es deriva que aquell està cridat a tenir una participació merament
lúdica en el moment del naixement del fill.
És per això que els convenis col·lectius podrien incrementar la durada d’aquest permís per tal que garantís
l’efectiva coresponsabilitat d’homes i dones en els primers moments de vida del fill o filla. Convé destacar en
6
aquest sentit que alguns convenis augmenten el nombre de dies de permís.

6

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 20032005 (codi de conveni núm. 4300892), art.37 (3 o 6 dies depenent de la distància al centre de treball); conveni col·lectiu de
l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003 al 2006 (codi de conveni núm. 4302472), art.11 (cinc dies);
conveni col·lectiu de treball de l’empresa Urbaser, SA (abans Cosbapsa) de Calafell i Segur de Calafell per als anys 2002-2005
(codi de conveni núm. 4300781), art. 29 (3 dies o més, si concorre malaltia greu); conveni col·lectiu de treball d'àmbit de
Catalunya per a l'empresa CPC España, SA, per als anys 1997-1998, art. 20 (3 dies); conveni col·lectiu de treball de l'empresa
Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 7901472), art. 59 (4 dies feiners més 2 de viatge, si el viatge s'ha
de fer fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya); conveni col·lectiu de treball de l’empresa CESPA Ingeniería Urbana, SA
(servei de neteja viària, recollida d’escombraries i altres serveis de Santa Coloma de Gramenet), per als anys 2000-2002 (codi
de conveni núm. 0800331), art.17 (3 dies o 5 dies, si cal fer desplaçament); conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Manufacturas de Fieltros Industriales, SA, per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0802922), art.78 (3 dies feiners i 2
dies naturals més, en cas de desplaçament); conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA,
per al període 15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) art.30 (3 dies); conveni col·lectiu de treball de la
Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0809522), art.28 (3 dies
naturals ampliable a 2 dies més en cas de cesàrea); conveni col·lectiu de treball de manufactures de productes abrasius de la
província de Barcelona per al període 1.4.2003-31.3.2006 (codi de conveni núm. 0802365), art. 45 (5 dies en cas de malaltia
greu); conveni col·lectiu de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès per als anys 2002-2004 (codi de conveni núm.
0802384), art. 20 (3 dies); conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys
2001-2003 (codi de conveni núm. 0805785), art. 35 (3 dies o 5 en cas de desplaçament); conveni col·lectiu de treball del sector
de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm.
1700585), art.12 (3 dies); conveni col·lectiu de treball del sector d'elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i
rebosteria de les comarques de Lleida per al període de l'1.1.2001 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500125) (art.18) (4 ó 5
dies); conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució
d’aigües de les comarques de Lleida per a l’1.1.2001 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500695), art. 24 (3 dies); conveni
col·lectiu del sector del comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 4300115), art.
23 (3 o 5 dies, en cas de gravetat de la mare o del fill); conveni col·lectiu de treball del sector de consignataris de vaixells de la
província de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 4300135), art.30 (3 o 5 dies, en cas de gravetat de la
mare o del fill); conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als anys
2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405), art.28 (3 o 5 dies, en cas de gravetat de la mare o del fill); conveni col·lectiu de
treball de sector de les cooperatives del camp de la província de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm.
4300165), art.43 (3 dies); conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de la construcció, de la província de
Tarragona, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 4301475), art. 21 (3 dies); conveni col·lectiu de treball del sector de
cuirs, repussats, marroquineria i similars, per als anys 2000 a 2003 (codi de conveni núm. 7900115) (art. 20) (3 dies); conveni
col·lectiu de treball del sector de les escoles d'educació especial de Catalunya per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 7900215)
(art. 22.6) (3 dies); conveni col·lectiu de treball de manteniment de cabines, suports i telèfons d’ús públic de la província de
Barcelona per als anys 2001-2002 (codi de conveni núm. 0811735), art. 26 (4 dies o 8 dies, en el cas de desplaçament fora de
la província de Barcelona); conveni col·lectiu de treball del sector de Neteja d'edificis i locals de les comarques de Lleida, de
l'1.1.2003 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500305) (4 o 8 dies) o conveni col·lectiu de treball de l'empresa Canepina, SL,
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Interessa significar, d’altra banda, que, tot i ser minoritaris, alguns convenis col·lectius regulen els permisos
retribuïts amb un valor merament declaratiu, ja que no milloren ni quantitivament ni qualitativament la regulació
7
legal. I d’altres, es limiten a copiar el text legal de forma incompleta; situació que pot provocar confusió als
8
treballadors i treballadores i, per tant, limitar, de fet, l’exercici dels drets de què tractem.
b)

Lactància i reduccions de jornada per cura de fills i altres familiars

Pel que fa al permís o reducció de jornada per lactància, és unànime l’opinió de la seva manca d’adequació a les
necessitats reals de les persones que han d’atendre la lactància d’un fill menor de nou mesos, la qual cosa
constitueix un dret anacrònic que no permet assolir avui la finalitat que pretén.
Probablement, la forma més realista de dotar de sentit pràctic aquest permís fóra reconfigurar-ho tot i permetre’n
l‘acumulació en períodes setmanals o mensuals, com ja han fet alguns convenis col·lectius i com ha referendat la
9
Sala Social de l’Audiència Nacional en sentència de 29 de març del 2004.
Així, en un supòsit en què el conveni col·lectiu establia la possibilitat d’acumular el permís per lactància
mitjançant el gaudi d’un mes de permís retribuït, s’argumenta que “inicialmente el permiso retribuido de lactancia
como su nombre indica tuvo, por objeto conceder a la madre un permiso que le facilitase dar de mamar a su hijo
y así se desprendía en lo establecido en el art. 3.d) del convenio 3 de la OIT y 5 del convenio 103 de la OIT en
relación con lo establecido en el art. 37.4 del ET en la redacción dada por la Ley 8/1980. Por esta razón, entre
otras, las SSTC 109/1993 y 187/1993 no consideraron contrario al principio de igualdad que este permiso se
concediese sólo a la mujer. No obstante, la jurisprudencia pronto destacó que la lactancia podría ser natural o
artificial (así lo admitieron las STC citadas) y que, por lo tanto, nada impedía que también fuese disfrutado por el
padre. En este sentido la Ley 3/1989 reformó el Estatuto con el fin de que pudiera ser disfrutado por la madre o el
padre, comprometiendo a éste en el cuidado del menor y superando una concepción no acorde con la realidad
actual en la que el cuidado del menor se vinculaba exclusivamente a la madre. Ahora bien, siguiendo con esta
línea de superación de la vinculación del permiso a la lactancia la jurisprudencia entiende que lo esencial no es
por lo tanto lo lactancia sino el cuidado y atención del menor de corta edad -STCT de 4 de septiembre de 1984
(RTCT 1984\ 6778) -. En el mismo sentido la STS de 19 de junio de 1989 ( RJ 1989\ 9896) razona que la
finalidad de la norma es prestar la atención y el cuidado necesario al hijo. Podemos concluir, por lo tanto, que en
la actualidad se concibe el permiso como un mecanismo legal que capacita al hijo a gozar de la atención que
precisa por cualquiera de sus progenitores desde su nacimiento, superándose la vinculación necesaria o
exclusiva con el deber de lactancia.
Dentro de esta línea de evolución debe entenderse la norma colectiva objeto de impugnación. En efecto, lo que
hace la norma no es restringir sino ampliar las posibilidades a las que los padres pueden optar para el mejor
cuidado de los hijos. La norma no impide a quien lo desee optar por el sistema establecido en el art. 37.4 del ET
y como se infiere de la prueba practicada la empresa no niega tal derecho a quien lo solicita. Lejos de ello, lo que
permite la norma es que los padres opten, si lo consideran mejor y más conveniente para el cuidado de sus hijos,
por acumular los permisos y obtener el disfrute de un mes retribuido, superando claramente el número de horas
concedidos por el art. 37.4 del ET. Dentro de este contexto tal norma no nos parece contraria al espíritu y

de la localitat de Lleida (Segrià), per a l'1.1.2003 al 31.12.2004 (codi de conveni núm. 2500881) (art.17) (4 dies o 6 dies, si el fet
es produeix fora de la província).
7

Entre d’altres, conveni col·lectiu de treball de l'empresa Minera del Bajo Segre, SA, dels centres de treball de Serós i
d'Almatret (Segrià), per al 1999-2001 (codi de conveni núm. 2500282); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Can Vicenç,
SA, per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 4301522) (art.25).
8

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inspección y Mantenimiento, SA, per als anys 2002 al 2004 (codi de conveni
núm. 7901872), article 20:
“b) Dos dies naturals en el cas de naixença de fills o malaltia greu o defunció de parents fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat. Quan, per aquest motiu, el treballador necessiti fer un desplaçament de més de 250 quilòmetres, el
permís s’ha d’incrementar en dos dies més dels assenyalats”. Falten els supòsits d’accident greu i hospitalització de familiars”.
9

AS 2004/823.
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finalidad del art. 37.4 del ET, sino que lejos de ello, lo potencia, ampliando las posibilidades que el Estatuto
concede a los trabajadores”.
Amb tot, convé subratllar que es tracta d’una regulació encara poc freqüent a la negociació col·lectiva, on
continuen sent molt nombrosos els convenis col·lectius que reiteren les previsions legals sense introduir millores
10
11
de tipus quantitatiu o qualitatiu, si bé interessa precisar que a nivell supraempresarial és on trobem aquest
tipus de regulació més innovadora.
Així, l’article 15 h) del conveni col·lectiu de distribuïdors majoristes d’alimentació de Barcelona i província per als
anys 2003-2006 (codi de conveni núm.0801355) estableix:
“El permís per lactància establert en l’article 37 de l’Estatut dels treballadors podrà ser substituït, a sol·licitud de la
interessada, per un període de 7 dies laborables continuats, que es gaudiran acumulats a la baixa maternal; el seu
còmput començarà el dia següent que finalitzi aquesta, sense solució de continuïtat”.

Respecte a la reducció de jornada per cura d’un menor de sis anys o un minusvàlid que no desenvolupi una
activitat retribuïda o per cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, val a dir que la
12
negociació col·lectiva, de forma majoritària, es limita a reproduïr les previsions legals, i introdueix,
13
excepcionalment, alguna millora de tipus qualitatitu, com, per exemple, l’ampliació de l’edat del menor, de tal
manera que es pugui gaudir d’aquest dret respecte de menors més grans de sis anys.
Amb tot, i en la línia d’afavorir l’exercici del dret de reducció de jornada per cura de fills i altres familiars
mitjançant l’increment de l’edat dels fills menors, la no-imposició d’un mínim de reducció de la jornada laboral i la
flexibilització dels condicionants legals exigits per a la cura d’altres familiars, mereix ser destacat el conveni
col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona per als anys 2001,
2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700305), que al seu article 53 indica:
“Els treballadors i treballadores amb fills menors de 7 anys, familiars malalts fins al segon grau de consanguinitat, o
que cursin estudis acadèmics, poden obtenir una reducció de la jornada laboral diària o setmanal de fins a un màxim
del 50%, amb un descompte salarial proporcional a la reducció de jornada obtinguda. Aquests períodes de llicència
tenen una durada mínima de 3 mesos i es poden prorrogar per períodes d’igual durada”.

En la mateixa línia de millora de la regulació legal cal destacar el conveni col·lectiu de treball de l'empresa
Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 7901472) que al seu art. 59 disposa:
“5. Aquell qui, per raons de guarda legal, té al seu càrrec directe algun menor d'11 anys, té dret a una reducció de la
jornada laboral, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un terç i un màxim de la meitat de la durada
de la jornada.
En cas que el beneficiari o el seu cònjuge vulguin un canvi de torn, es pot concedir sempre que no es descompensin
les funcions que cal realitzar, així com també el total de treballadors de cada torn, i sense percebre cap compensació
econòmica per canvi d'horari”.

Igualment mereix ser citat el conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús Tortosa (GESAT) per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 4300892) que al seu art. 45 assenyala:
“1. Qualsevol treballador que tingui a la seva atenció directa algun menor de sis anys, o minusvàlid físic o psíquic, i
sempre que no exerceixi una altra activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la
disminució proporcional del salari entre, almenys, un terç i un màxim de la meitat de la durada d'aquella. De treballar

10

Com a exemple de millora quantitativa, el conveni col·lectiu de treball del sector de les escoles d'educació especial de
Catalunya per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 7900215) (art.15.2) reconeix la possibilitat de reducció de la jornada de
treball en una hora diària.
11

Entre d’altres, conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per
als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 4300892) (art.44); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital del Solsonès,
Fundació Pública Comarcal de la localitat de Solsona per a 1998 al 2001 al Registre de convenis de la Delegació territorial de
Lleida (art. 23); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Can Vicenç, SA, per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 4301522)
(art.25).
12

Així, conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per a l'empresa CPC España, SA, per als anys 1997-1998, art.20;
conveni col·lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona per als anys 1997-1999, de la
província de Tarragona, es remet a la regulació legal (art.14).
13

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 7901472) (art. 59)
(menor d’onze anys).
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ambdós cònjuges a la mateixa empresa, tan sols podrà exercitar aquest dret un d'ells. Aquesta reducció de jornada
també es podrà demanar en el cas de tenir al seu càrrec un familiar de primer grau que pateixi una malaltia greu”.

Finalment, interessa referir-se a un nou supòsit de reducció de jornada (apartat 7, article 37 ET) introduït per la
L.O. 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en virtut del
qual es reconeix el dret de les treballadores víctimes de violència de gènere a reduir la seva jornada de treball
amb reducció proporcional del salari –sense fixar-se un límit mínim o màxim de reducció– o bé a reordenar el seu
temps de treball mitjançant l’adaptació de l’horari –per exemple, canvi de torn o canvi de jornada partida a
continuada, o viceversa–, de l’aplicació d’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que
s’utilitzin a l’empresa.
La finalitat d’aquest dret és doble: d’una banda, poder gaudir d’unes condicions de treball que li assegurin un
major protecció enfront del seu agressor i, de l’altra, poder fer efectiu el seu dret a l’assistència social integral. A
efectes de l’exercici del dret a la reordenació del seu temps de treball, la treballadora haurà d’acreditar que és
víctima de violència de gènere mitjançant l’ordre de protecció dictada pel jutge al seu favor o, excepcionalment,
en tant que es dicti l’esmentada ordre, mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que apunti l’existència d’indicis de
violència de gènere.
El legislador ha atorgat un paper protagonista a la negociació col·lectiva a l’hora de concretar els termes en què
s’ha d’exercir el dret a la reducció de jornada o les formes possibles de reordenació del temps de treball.
Certament, només en defecte de regulació per conveni col·lectiu o per acord entre els representants dels
treballadors i l’empresa, estarem a l’acord entre la treballadora i l’empresa, si bé, en defecte d’acord entre les
parts, correspondrà a la treballadora precisar els termes concrets de l’exercici del seu dret (quantia de la reducció
de jornada; fixació de les hores concretes de reducció; forma de reordenació del temps de treball, dins dels
horaris alternatius que regeixin a l’empresa), i, en última instància, a la jurisdicció social mitjançant el
procediment especial i urgent previst per resoldre les discrepàncies en matèria de reduccions de jornada per
lactància i cura de fills i altres familiars (art. 138 bis LPL).
Es tracta d’una regulació nova pel que fa la possibilitat de reordenació del temps de treball, ja que no es limita a
la reducció de jornada sinó que permet altres fórmules alternatives i menys gravoses per a les treballadores, en
què resulta particularment important la intervenció de la negociació col·lectiva quant a l’articulació d’aquestes
altres fórmules alternatives d’ordenació del temps de treball, ja que, a manca de previsió convencional, o d’acord
amb l’empresa, la treballadora només podrà acollir-se als horaris alternatius que hi són vigents, sense possibilitat
d’acudir a altres fórmules alternatives ad hoc, al marge de les aplicables a l’empresa fins al moment.
En tot cas, tenint en compte l’univers de convenis col·lectius analitzats per aquest estudi, i la novetat de la
previsió legal de què tractem, és lògic que no haguem trobat cap regulació convencional que desenvolupi aquest
nou supòsit de reordenació del temps de treball.
c)

Suspensió del contracte per part, adopció o acolliment

Pel que fa al permís de maternitat, cal subratllar que la titularitat exclusiva de la mare parteix d’un prejudici que
obstaculitza en gran mesura la coresponsabilització de l’home en l’atenció a la família i que, conseqüentment,
contribueix a perpetuar el tradicional repartiment de rols entre homes i dones en punt a l’atenció de les
necessitats familiars. I és que la titularitat exclusiva de la mare té sentit únicament pel que fa a les sis setmanes
immediatament posteriors al part, que són de descans obligatori i que pretenen la recuperació psicofísica
d’aquella. La resta del període de descans per maternitat/paternitat –10 setmanes– hauria de ser accessible per
ambdós progenitors en condicions d’igualtat mitjançant la seva configuració com un dret de titularitat individual
del pare i de la mare, atès el fet que la cura del menor no es pot continuar concebent com una responsabilitat i un
dret preferent de la mare.
En tot cas, no correspon a la negociació col·lectiva sinó al legislador modificar l’actual configuració del descans
per maternitat tot equiparant-lo amb l’adopció i l’acolliment familiar pel que fa a la titularitat del dret.
El que sí podria fer la negociació col·lectiva és ampliar el període de descans per maternitat/paternitat més enllà
del període màxim legalment previst.
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Una altra possible millora, que trobem en alguns convenis col·lectius seria la de garantir el cobrament del 100%
14
del salari real durant tot el període de descans per maternitat o una part d’aquest període.
També mereixen ser destacats aquells convenis, pràcticament anecdòtics, que possibiliten que tant el pare com
la mare, si ambdós treballen a la mateixa empresa, gaudeixin del descans per maternitat a temps parcial al 50%
cadascun, ja que, si bé és cert que l’apartat 4 de l’article 48 ET reconeix el dret dels treballadors a gaudir
d’aquest permís en règim de jornada a temps parcial, no és menys cert que el seu exercici queda condicionat al
previ acord entre els empresaris i els treballadors afectats. Així, el conveni col·lectiu de treball per a les indústries
siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405)
assenyala al seu art. 31 que: « En aquelles empreses que tant el pare com la mare hi treballen, ambdós cònjuges
podran gaudir del descans maternal parcial al 50% cadascun ».
Val a dir, però, que la major part de convenis col·lectius que regulen el descans per maternitat es limiten a
15
transcriure les previsions legals o a remetre-s’hi.
d)

Excedència per a la cura de fills i altres familiars

Tot i la millora qualitativa que aquest dret va experimentar amb la Llei 39/1999, el cert és que bona part dels
convenis col·lectius de nivell empresarial posteriors a la reforma es limiten a copiar la Llei, normalment, de forma
16
incompleta.
Encara que minoritaris, alguns convenis, principalment de nivell empresarial, però, incorporen redaccions més
restrictives que caldria esmenar.
Així, per exemple, el conveni col·lectiu de treball de les empreses municipals del grup Fisersa, de Figueres, per al
2004-2007 (codi de conveni núm. 1701513) estableix al seu art. 55.5:
“Per atendre un fill/a natural o adoptiu fins a 3 anys, a comptar de la data de naixement. Aquesta situació
d'excedència és computable a efectes de triennis, consolidació del grau personal i drets passius. Durant el 1r any es
té dret a la reserva del mateix lloc de treball que s'ocupava. Transcorregut aquest període la reserva ha de ser d'un
17
lloc de categoria equivalent, igual nivell i retribució” .

Cal tenir en compte en aquest punt que l’art. 46.3 de l’Estatut dels treballadors reconeix el dret a un període
d’excedència de durada no superior a tres anys per atendre cada fill, tant natural com adoptiu, o als supòsits
d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si escau, de la resolució
judicial o administrativa. Per tant, en els casos d’adopció i acolliment el menor podrà tenir més de 3 anys, ja que,
com és lògic, el període d’excedència de tres anys es computarà des de la data de la resolució judicial o
administrativa i no des de la data de naixement. La clàusula convencional transcrita fixa, per tant, una restricció
injustificada en els casos indicats.

14

Entre d’altres, vegeu conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de conveni
núm. 7901472) (art. 68); conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període
15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) (art.34); conveni col·lectiu de treball de la Fundació Privada Institut de
Recerca Oncològica per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0809522) (art. 41); conveni col·lectiu de treball d'àmbit de
Catalunya per a l'empresa CPC España, SA, per als anys 1997-1998, art. 33.4; conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Colomer Beauty and Professional Products, SL (centre de treball del carrer Potosí, 7, de Barcelona), per als anys 1999 i 2000
(codi de conveni núm. 0802251) (art. 45).
15

Conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis, SA, Fisersa Aigües, SA, Fisersa Transports, SA, Fisersa
Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al 2003 (codi conveni 1700692) (art.53 e); conveni col·lectiu
de treball de les empreses municipals del grup Fisersa, de Figueres, per al 2004-2007 (codi de conveni núm. 1701513) (art.
56e); conveni col·lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona per als anys 1997-1999, de
la província de Tarragona (art.14j i k); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús Tortosa (GESAT) per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 4300892) (art. 51).
16

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Canepina, SL, de la localitat de Lleida (Segrià), per a l'1.1.2003 al 31.12.2004
(codi de conveni núm. 2500881) (art.18.1); conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003
al 2006 (codi de conveni núm. 4302472) (art.15); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003
(codi de conveni núm. 7901472) (art.61).
17

En el mateix sentit restrictiu, conveni col·lectiu de treball de sector de les indústries de l'oli i els seus derivats de la
província de Tarragona per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 4300385) (art.38).
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Un altre exemple, molt freqüent a la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, el trobem al conveni col·lectiu de
treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 2003-2005 (codi de
conveni núm. 4300892), que al seu art. 40 disposa:
“Excedència especial per naixement d'un fill o adopció legal d'un fill
1. Els treballadors d'ambdós sexes, al naixement de cada un dels seus fills o en el moment de l'adopció legal, tindran
dret a una excedència especial que tindrà una duració de fins a tres anys, i que començarà a comptar a partir de la
data en la qual finalitzi el descans reglamentari per maternitat, en el cas que el sol·liciti la dona. Si ambdós cònjuges
18
presten serveis a la mateixa empresa, tan sols podrà sol·licitar-lo un d'ells” .

Aquesta clàusula convencional és clarament més restrictiva que la llei, ja que l’art. 46.3 del TRLET estableix que
si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin el dret d’excedència de què tractem pel mateix
subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de
l’empresa. En canvi, la regulació convencional, directa i automàticament, rebutja la possibilitat que els dos
cònjuges –la referència hauria de ser als pares, independentment del seu estat civil– puguin gaudir
simultàniament de l’excedència per a la cura de fills si tots dos presten serveis a l’empresa, sense que
l’empresari hagi d’acreditar raons justificades de funcionament de l’empresa per limitar el dret en qüestió.
Una altra regulació convencional no ajustada a les previsions legals la trobem al conveni col·lectiu de l'Empresa
Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003 a 2006 (codi de conveni núm. 4302472), que al seu art.15
estableix que:
“Durant el primer any d'excedència, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball i que l'esmentat
període sigui computat a efectes d'antiguitat. Finalitzat aquest temps, i fins a l'acabament del període d'excedència,
seran d'aplicació les normes que regulen l'excedència voluntària”.

D’acord amb l’art. 46.3 del TRLET, el període en què el treballador romangui en situació d’excedència per cura
de fills o altres familiars “serà computable a efectes d’antiguitat i tindrà dret a assistir als cursos de formació
professional, a la participació dels quals haurà de ser convocat per l’empresari, especialment amb motiu de la
seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball, si bé, transcorregut
aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria
equivalent”. Així doncs, els efectes d’aquest tipus d’excedència s’allunyen radicalment dels de l’excedència
voluntària, ja que en aquest últim cas, el treballador excedent només conserva un dret preferent al reingrés en les
vacants d’igual o similar categoria a la seva que existiren o es produïren a l’empresa, sense que el temps
d’excedència computi a efectes d’antiguitat.
En canvi, com a fet positiu, cal destacar que, tot i ser minoritaris, alguns convenis col·lectius milloren els efectes
legals d’aquest tipus d’excedència tot establint el dret dels treballadors/es a conservar, si les circumstàncies
organitzatives no han variat, el seu horari d’origen, un cop es reincorporin a l’empresa després del període
19
20
d’excedència o bé a reincorporar-se en les mateixes condicions d’origen.

18

En idèntic sentit, conveni col·lectiu de treball de la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica per als anys 2002 i
2003 (codi de conveni núm. 0809522) (art. 31); conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys
2003 al 2006 (codi de conveni núm. 4302472) (art.15); conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de
la província de Tarragona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405) (art.30). En sentit similar, però amb un
abast encara més restrictiu, vegeu el conveni col·lectiu de treball de l’empresa Manufacturas de Fieltros Industriales, SA, per
als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0802922), que al seu art. 80 indica que quan el pare i la mare treballin, només un
d’ells pot exercir aquest dret. En la mateixa línia, conveni col·lectiu de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès per als
anys 2002-2004 (codi de conveni núm.0802384); conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de
Barcelona per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0805785) (art.80); conveni col·lectiu de treball del sector de les
indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm.
1700305) (art.51); conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida per al període de
l’1.1.2002 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500065) (art. 43); conveni col·lectiu de treball de sector de les indústries de l'oli
i els seus derivats de la província de Tarragona per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 4300385) (art.38).
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Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Canepina, SL, de la localitat de Lleida (Segrià), per a l'1.1.2003 al 31.12.2004
(codi de conveni núm. 2500881) (art.18.3).
20

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 20032005 (codi de conveni núm. 4300892) (art. 40.3); conveni col·lectiu de treball del sector de les escoles d'educació especial de
Catalunya per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 7900215) (art.22.3).
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Encara que igualment minoritaris, alguns convenis col·lectius possibiliten el gaudi d’una excedència per a la cura
de fills menors sense condicionar aquest dret al fet que els tres anys d’excedència hagin de computar-se des de
la data de naixement del fill o filla o des de la data de la resolució judicial o administrativa per la qual es
constitueix l’adopció o l’acolliment21o milloren notablement les previsions legals tot regulant una figura especial
d’excedència amb reserva del lloc de treball per als supòsits d’atenció personal de fills o familiars en situació de
malaltia o incapacitat, sense condicionar el seu exercici a l’edat dels fills o al fet que el familiar no pugui valdre’s
per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda. Així, en aquesta línia, mereix ser citat el conveni col·lectiu
de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm.
0805785), que al seu art. 81 estableix:
“Excedència especial.- Els treballadors també tenen dret, una única vegada, a un període d’excedència no superior,
en cap cas, a 6 mesos amb dret a la reserva del lloc de treball per als casos d’atenció personal al cònjuge, als pares,
als fills o als germans (els germans si formen part de la unitat familiar) en situació de malaltia o incapacitat que
requereixin aquesta assistència. Aquesta situació ha de quedar acreditada necessàriament en el moment de la
sol·licitud de l’excedència. Que el treballador excedent incompleixi la condició motivadora implica un incompliment
contractual per part del treballador considerat falta molt greu”.

D’altra banda, hem de subratllar el fet que bona part dels convenis col·lectius no tracten la figura de l’excedència
per a la cura d’altres familiars quan, precisament en aquest àmbit, la llei fa una crida expressa a la negociació
col·lectiva per a que intervingui. Així, l’art.46.3 TRLET reconeix un període d’excedència en aquests casos de
durada no superior a l’any “excepte si s’estableix una durada superior per negociació col·lectiva”. És per això que
mereixen ser destacats aquells convenis col·lectius que estableixen una durada superior com ara el conveni
col·lectiu de treball de l’empresa CESPA Ingeniería Urbana, SA (servei de neteja viària, recollida d’escombraries i
altres serveis de Santa Coloma de Gramenet), per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm. 0800331), que al
seu art. 27 preveu la possibilitat d’una excedència de dos anys de durada per a la cura d’una persona gran,
22
sense condicionar aquest dret al fet que el familiar no pugui valdre’s per si sol.
A més a més, la negociació col·lectiva també podria millorar substancialment la llei tot regulant aquest dret de
forma menys restrictiva. Certament, l’excedència per a la cura de familiars, fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat, requereix, segons la normativa legal, que aquests familiars no puguin valdre’s per si mateixos, ja sigui per
raó d’edat, accident, malaltia o discapacitat, i no desenvolupin una activitat retribuïda. Es tracta de casos extrems
que no permeten resoldre situacions menys greus però que, en la pràctica, requereixen igualment l’assistència
del treballador o treballadora, com ara l’atenció de familiars que pateixen malalties greus o degeneratives però
que es troben en un estadi en què encara poden valdre’s per si mateixos. Entenem que aquests condicionants
legals resten eficàcia a la figura de què es tracta des de la perspectiva de possibilitar la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treballadores. No obstant això, són anecdòtics els convenis col·lectius que
23
incorporen una previsió de millora en aquesta línia. Fins i tot, alguns convenis, amb un sentit més restrictiu que
el previst legalment, exigeixen la prèvia declaració oficial de gran invalidesa del familiar per poder gaudir
24
d’aquesta excedència.
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Conveni col·lectiu de treball de l’empresa CESPA Ingeniería Urbana, SA (servei de neteja viària, recollida
d’escombraries i altres serveis de Santa Coloma de Gramenet), per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm. 0800331)
(art.27).
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Amb tot, és criticable que el còmput d’antiguitat quedi suspès durant aquest temps. En tot cas, aquesta suspensió només
afectarà el segon any de durada de l’excedència, ja que, de conformitat amb l’art.46.3 ET, el primer any d’excedència per a la
cura de familiars serà computable a efectes d’antiguitat. Per la seva banda, el conveni col·lectiu de treball del sector de la
indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7900285) reconeix al seu art. 20 la
possibilitat de perllongar l’excedència fins a 5 anys, si bé únicament per als casos en què s’acrediti la declaració oficial de gran
invalidesa del familiar.
23

Així, el conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona per als
anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700305), disposa al seu art.51: “Igualment en el supòsit de fills/es o
familiars a càrrec, fins al segon grau de consanguinitat, que es trobin incapacitats per malaltia greu o disminució física o
psíquica es pot obtenir una excedència per un període no superior a 3 anys”.Vegeu també el ja citat art. 27 del conveni
col·lectiu de treball de l’empresa CESPA Ingeniería Urbana, SA (servei de neteja viària, recollida d’escombraries i altres serveis
de Santa Coloma de Gramenet), per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm. 0800331).
24

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de
conveni núm. 7900285) (art.20).
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Finalment, convé destacar com a molt positiu el fet que són majoritaris els convenis col·lectius que recullen una
25
figura de suspensió del contracte de treball que solen denominar com a llicència o permís no retribuït. Es tracta
de permisos força útils de cara a fer efectiva la conciliació de la vida familiar/privada i laboral, ja que permeten
atendre situacions personals o familiars puntuals en què els treballadors no poden accedir ni als permisos
retribuïts ni a l’excedència per a la cura de fills o familiars, per haver esgotat el temps d’excedència o per no
acomplir els importants condicionants que s’exigeixen en el cas de l’excedència per a la cura de familiars.
La durada d’aquests permisos és molt variable de conveni a conveni, si bé, sovint, es preveu que les llicències
puguin concedir-se per uns dies o arribar fins a uns quants mesos de durada, a petició del treballador o de la
treballadora.
e)

Temps de treball i conciliació

Cal començar indicant que una adequada gestió del temps de treball constitueix un mecanisme fonamental per
fer possible la conciliació entre vida laboral i familiar, tal com s’apunta a l’Acord interconfederal per a la
negociació col·lectiva 2005 (ANC-2005), signat el 4 de març del 2005, entre UGT i CC.OO. i CEOE i CEPIME, i a
l’Acord interprofessional de Catalunya (2005-2007), signat el 17 de juny del 2005, entre CC.OO. de Catalunya i la
UGT de Catalunya, d’una banda, i Foment del Treball Nacional, de l’altra.
A banda de la figura de la reducció de jornada i dels permisos retribuïts, ja estudiats, ens referim pròpiament a
totes aquelles mesures de distribució de les hores de treball o jornada que faciliten la conciliació de la vida
familiar i laboral. Així, entre d’altres, la possibilitat de gaudir d’una flexibilitat horària raonable (d’entrada i de
sortida), o de jornada continuada o intensiva durant una part de l’any, o de triar o permutar amb altres
treballadors el seu torn o horari de treball o el període de gaudi de les vacances anuals, o de conèixer amb
antelació suficient els canvis en l’ordenació del seu temps de treball.
En tot cas, aquesta condició de treball –horari de treball– no sempre es regula als convenis col·lectius
empresarials, ja que la fixació de l’horari s’integra sovint dins el calendari laboral, l’elaboració del qual és facultat
unilateral de l’empresari, segons indica l’art.34.6 TRLET.
D’altra banda, interessa analitzar de quina manera els convenis col·lectius regulen la distribució irregular de la
jornada al llarg de l’any, quant a mecanisme flexibilitzador de la gestió del temps de treball i neutralitzador de les
hores extraordinàries, previst a l’art.34.2 TRLET. En aquest sentit, podem avançar que la negociació col·lectiva,
sobretot la negociació col·lectiva informal –acords d’empresa– està permetent una important flexibilització del
temps de treball, en preveure una bossa d’hores o de dies de lliure i unilateral distribució per part de l’empresari
al llarg d’un determinat termini temporal, amb l’únic requeriment de preavisar el treballador per tal d’alterar
unilateralment l’horari de treball.
La problemàtica que aquests pactes plantegen és doble. D’una banda, la seva compatibilitat amb les regles
fixades a l’art. 41 TRLET i, de l’altra, la necessitat de conciliar la distribució flexible del temps de treball a
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Així, entre d’altres, conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis, SA, Fisersa Aigües, SA, Fisersa
Transports, SA, Fisersa Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al 2003 (codi conveni 1700692)
(art.55); conveni col·lectiu de treball de les empreses municipals del grup Fisersa, de Figueres, per al 2004-2007 (codi de
conveni núm. 1701513) (art.58). En sentit similar, conveni col·lectiu de treball de l'empresa Canepina, SL, de la localitat de
Lleida (Segrià), per a l'1.1.2003 al 31.12.2004 (codi de conveni núm. 2500881) (art.19); conveni col·lectiu de treball de
l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 4300892)
(art. 38); conveni col·lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona per als anys 1997-1999
(art.15); conveni col·lectiu de treball de l’empresa CESPA Ingeniería Urbana, SA (servei de neteja viària, recollida
d’escombraries i altres serveis de Santa Coloma de Gramenet), per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm. 0800331)
(art.17); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Manufacturas de Fieltros Industriales, SA, per als anys 2002-2005 (codi de
conveni núm. 0802922) (art.83); conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període
15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) (art.31); conveni col·lectiu de treball de manteniment de cabines,
suports i telèfons d’ús públic de la província de Barcelona per als anys 2001-2002 (codi de conveni núm. 0811735) (art.26);
conveni col·lectiu de treball del comerç en general de la província de Girona per al 2002-2003 (codi de conveni núm. 1700035)
(art.39); conveni col·lectiu de treball del sector d'indústries de flequeria de les comarques de Lleida, de l'1.1.2003 al 31.12.2004
(codi de conveni núm. 2500225) (art.11); conveni col·lectiu de treball del sector de neteja d'edificis i locals de les comarques de
Lleida, de l'1.1.2003 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500305) (art.49); conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil de la
província de Tarragona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 4300115) (art.23); conveni col·lectiu de treball del sector
de les escoles d'educació especial de Catalunya per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 7900215) (art.22.5).

473

l’empresa amb el degut respecte a la vida privada i familiar de les persones treballadores, de tal manera que cal
garantir una mínima certesa quant al moment de realització d’aquestes hores.
També és d’interès tenir en compte com s’articulen els torns, les guàrdies, reforços o treball en festius en
aquelles empreses o sectors que, per les seves característiques estructurals, requereixen una prestació de
serveis continuada o ininterrompuda.
Un altre aspecte rellevant del temps de treball de cara a la conciliació de la vida familiar/personal i laboral és el
relatiu al període de vacances i a la possibilitat que els treballadors amb responsabilitats familiars puguin gaudirles en períodes coincidents amb la resta de membres de la unitat familiar.
Finalment, cal referir-se al contracte a temps parcial quant a mecanisme que, teòricament, pot facilitar també la
conciliació entre la vida laboral i personal/familiar de les persones treballadores.
Certament, no es pot desconèixer l’especialíssima causa d’aquest contracte, que no és tant el temps de treball
com el temps de “no treball” o, en d’altres paraules, l’alliberació de temps de treball que genera i que,
normalment, serà emprat en activitats diverses (oci, formació, pluriocupació, responsabilitats familiars, etc.), de
tal manera que aquesta circumstància s’erigeix en element decisiu a l’hora de contractar sota aquesta modalitat.
En definitiva, doncs, la particularitat del treball a temps parcial rau en el temps de “no treball” que comporta i que
s’integra en la mateixa causa contractual, la qual cosa produeix una modalització del quadre de deures i drets per
a les parts que gira entorn a la formalització i disposició d’aquest temps de “no treball”.
Convé tenir en compte en aquesta qüestió que la reforma 2001 va suposar una notable flexibilització del
contracte a temps parcial. Es tracta d’una fòrmula que pot neutralitzar no només la realització d’hores
extraordinàries a les empreses sinó també, fins i tot, els avantatges dels convenis i acords col·lectius de
distribució irregular de la jornada, doncs, per regla general, aquests són menys flexibles quant al nombre d’hores
de distribució irregular permeses i a la seva distribució. A això s’afegeix que al contracte a temps parcial la bossa
d’hores complementàries només es retribuirà si efectivament es realitzen aquestes hores. I és que allò decisiu de
la reforma del contracte a temps parcial és que “éste, en lugar de ser tratado como una modalidad contractual
cuya tipicidad jurídica se le ofrece un elemento de carácter cuantitativo, vuelve a ser configurado como una
sencilla técnica de gestión del tiempo de trabajo, como un medio para implantar fórmulas de jornada no ya
26
flexible sino variable”. És per això que, a efectes sistemàtics, hem decidit incloure el contracte a temps parcial
en aquest apartat dedicat al temps de treball.
En definitiva, doncs, la nova regulació del temps parcial, en la mesura que comporta una important flexibilització
en la distribució del temps de treball, tindrà una decisiva incidència en la disposició per part del treballador del
seu temps de “no treball”, la qual cosa pot afectar la pròpia causa contractual.
Conseqüentment, considerem que la negociació col·lectiva està cridada a tenir un paper rellevant quant a la
regulació del contracte a temps parcial pel que fa a la millora de les previsions legals, de tal manera que permeti
una raonable gestió del temps de treball.
e.a)

Flexibilitat horària i jornada continuada i intensiva

En aquest punt cal destacar que són encara minoritaris –tot i que el seu nombre és creixent– els convenis
col·lectius que, en funció del tipus de treball a desenvolupar –per regla general, personal tècnic i administratiu–,
possibiliten la flexibilitat horària –d’entrada i/o de sortida–, i bona part dels que ho fan estableixen una flexibilitat
molt limitada que no permet acomplir l’objectiu de conciliació de la vida laboral i familiar, en què es preveu només
un marge d’entrada inferior a una hora, recuperable diàriament a la sortida. És el cas, per exemple, del conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Canepina, SL, de la localitat de Lleida (Segrià), per a l'1.1.2003 al 31.12.2004
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.- RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.-VALDÉS DAL-RÉ, F.-CASAS BAAMONDE, M.E.: “La reforma del mercado de trabajo para
el incremento del empleo y la mejora de su calidad”, Relaciones Laborales, 2001-I, p.84.
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(codi de conveni núm. 2500881), que al seu art. 15 indica: “L'hora d'entrada és les 6.00 i la de sortida les 14.00
27
hores, amb flexibilitat en l'entrada de 15 minuts, els quals s'han de recuperar diàriament a la sortida” .
Amb tot, alguns convenis col·lectius sí que estableixen una autèntica flexibilitat horària –d’entrada i de sortida–,
reconeixent 1 hora a l’entrada i 1 hora a la sortida i podent compensar o recuperar les hores no treballades dins
del mes o la setmana. Així, el conveni col·lectiu de treball de l’empresa Frape Behr, SA (centre de treball de la
Zona Franca), per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0801971) estableix al seu art. 38:28
“Flexibilitat en l’horari del personal tècnic i administratiu.
Per al personal amb jornada partida, de 8 a 17 hores, s’estableix 1 hora d’entrada entre les 7.30 i 8.30 hores del matí,
una pausa per menjar entre les 13.00 i 14.30 hores, i 1 hora de sortida entre les 16.30 i 19.00 hores.
Per al personal amb jornada partida de 10 a 19 hores, s’estableix 1 hora d’entrada entre les 9.30 i 10.30 hores del
matí, una pausa per menjar entre les 13.00 i 14.30 hores, i 1 hora de sortida entre les 18.30 i 20.00 hores.
Per al personal amb jornada continuada de 7 a 15 hores, s’estableix 1 hora d’entrada entre les 7.00 i 8.00 hores del
matí, i sortida a partir de les 15.00 hores.
En tots els casos les hores no treballades han de ser recuperades dins del mes.
El Departament de Recursos Humans ha d’avisar 1 setmana abans que acabi el mes a totes aquelles persones que
tinguin saldo horari negatiu, a fi que tinguin temps suficient par recuperar-lo”.

En aquesta línia, mereix ser igualment destacat el conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per a
l'empresa CPC España, SA, per als anys 1997-1998 (codi de conveni núm.7901012), en la mesura que estableix
un horari de jornada partida significativament flexible que possibilita al treballador prestar serveis per sobre o per
sota de les hores de treball mensuals fixades, passant la diferència al mes següent, així com sol·licitar l'absència
d'un dia de treball, per motius particulars o finalitzar la jornada de treball mitja hora abans de l'horari establert, en
cas de ser autoritzat pel superior immediat, carregant-se aquestes hores d’absència a la quitança de l’interessat.
A més a més, aquest règim també resulta d’aplicació a determinades categories professionals pel que fa al gaudi
dels “ponts”. Així, l’esmentat conveni disposa al seu art.18.3:
“Jornada partida (horari flexible):
Entrada Menjar Sortida
---------------------------------------------------De 8h.00' .............. min. 30' De 16h.30'
A 9h.00' ............... max. 75' A 18h.30'
El torn de jornada partida (horari flexible) es distribueix en 8 hores diàries de treball efectiu, amb interrupció per
menjar, que en cap cas es computarà com a jornada de treball.
Atès que el nombre d’hores de treball mensual no s'altera pel gaudi d'aquest règim d'horari, cada treballador haurà de
parar atenció a no retardar-se o avançar-se excessivament sobre el nombre d'hores estàndard previst. En aquest
sentit es permetrà una diferència de +14 o -10 sobre les estàndard del mes, diferència que passarà al mes següent.
Els treballadors podran sol·licitar l'absència d'un dia de treball, per motius particulars o finalitzar la jornada de treball
1/2 h. abans de l'horari establert, en cas de ser autoritzat pel superior immediat.
Les hores estàndard corresponents a tals absències es carregaran a la quitança de l'interessat.
La Direcció només podrà restringir l'horari flexible en aquelles circumstàncies objectives en què les necessitats del
treball o l'organització ho exigeixin, aplicant en aquest cas, l'horari normal aprovat pel centre. El Comitè d'empresa
podrà sol·licitar d’aquesta informació sobre les causes de tal restricció.
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Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fercable, SA (centre de treball de Sant Vicenç dels Horts) per als anys 20012003 (codi de conveni núm. 0805932) (art.22) (preveu una flexibilitat d’entrada de 30 minuts recuperable diàriament); conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Robert Bosch España Fábrica Castellet, SA (centre de treball de Castellet i la Gornal), per als
anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0808551) (annex 13) (preveu una flexibilitat d’entrada de 30 minuts i en la pausa del
migdia de 15 minuts, recuperables dins de la mateixa jornada, excepte que hi hagi acord amb el cap per fer-ho en un altre
període de temps).
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En la mateixa línia, conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període
15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) (art.28); conveni col·lectiu de treball de la Fundació Privada Institut de
Recerca Oncològica per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0809522) (art.18) (preveu una flexibilitat d’1 hora a
l’entrada i a la sortida).
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El personal tècnic i administratiu podrà beneficiar-se dels anomenats "ponts", o sigui, la no-assistència al treball d'un
dia laborable entre dos festius, recuperant les hores d'aquest dia mitjançant l'horari flexible i dins del mes en què es
gaudeixi aquest "pont", o bé computant-lo com a dia de vacances (...)”.

Finalment, pel que fa a la possibilitat de gaudir d’una jornada continuada o intensiva durant una part de l’any, val
29
a dir que són escassos els convenis col·lectius que estableixen aquesta possibilitat, si bé cal advertir que l’horari
de treball no sempre es regula als convenis col·lectius, atès que la fixació de l’horari s’integra sovint dins el
calendari laboral, l’elaboració del qual és facultat unilateral de l’empresari, segons indica l’art. 34.6 TRLET, tot i
que, normalment, es fixa de comú acord amb els representants dels treballadors al marge del propi conveni.
e.b)

Distribució irregular de la jornada

Pel que fa a la distribució irregular de la jornada, un nombre significatiu dels convenis col·lectius analitzats
preveuen aquesta posibilitat de flexibilització de la jornada laboral, si bé sovint es remeten al posterior acord
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entre l’empresari i el comité d’empresa o delegats de personal per a la seva posada en pràctica. En aquest
sentit, és d’interès destacar que, des de la perspectiva de l’estructura negocial, la distribució irregular de la
jornada constitueix una matèria freqüentment regulada mitjançant conveni o acord d’empresa, sens perjudici que
el conveni col·lectiu de nivell supraempresarial o empresarial fixi el marc general de referència dintre del qual ha
d’actuar el conveni o l’acord d’empresa.
Interessa indicar en aquest punt que són abundants els convenis que limiten la possibilitat de distribució irregular
a un nombre màxim d’hores o de dies de lliure disponibilitat per part de l’empresari, normalment, mitjançant la
figura de la bossa d’hores o de dies. Així, l’empresa disposa d’un ampli marge de distribució unilateral d’aquestes
hores o dies al llarg de l’any o d’un període de temps determinat, essent suficient d’informar els representants
dels treballadors així com preavisar el treballador o treballadors afectats amb una antelació raonable. Menys
freqüentment, la disposició d’aquestes hores o dies per part de l’empresari queda condicionada a l’acreditació de
raons tècniques, organitzatives o productives que ho justifiquin.
La bossa d’hores i de dies afecta a dos temes essencials. Així, en tant que la bossa d’hores afecta l’horari de
treball –ja que la disposició per part de l’empresari de, per exemple, 80 hores de distribució irregular suposarà
que el treballador vegi alterat el seu horari d’entrada i de sortida alguns dies–, la bossa de dies afecta bàsicament
el calendari laboral, entenent per tal la determinació dels dies laborables –ja que, per exemple, quan s’atorga a
l’empresari una sèrie de dissabtes flexibles, aquests no han estat establerts al calendari laboral com a laborables.
Com ja s’ha avançat, val a dir que és necessari que es fixin límits concrets, en la mesura en què l’horari i el
calendari laboral tenen una incidència directa en la vida privada i familiar de les persones treballadores, com
també s’indica a l’ANC2005 i l’Acord interprofessional de Catalunya (2005-2007).
En efecte, aquest tipus d’acords poden dificultar l’organització de la vida privada i familiar de les persones
treballadores, de tal manera que, tot i defensant en línia de principi la viabilitat jurídica d’aquests pactes de
distribució irregular i la seva conveniència com a alternativa a la realització d’hores extraordinàries i a la
subscripció de contractes eventuals, el cert és que aquests troben un límit específic en el dret al respecte de la
vida privada i familiar dels treballadors – art.18.1 CE -.
Així, la negociació col·lectiva hauria de fixar els següents condicionants:
a)

un límit d’hores o de dies de disponibilitat per treballador i any,
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Amb tot, podem trobar alguns exemples al conveni col·lectiu de treball del sector de consignataris de vaixells de la
província de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 4300135) (art.27.3) (jornada intensiva durant els mesos
d’estiu). En el mateix sentit, conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fercable, SA (centre de treball de Sant Vicenç dels Horts)
per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0805932) (art.22).
30

Així, per exemple, conveni col·lectiu de distribuïdors majoristes d’alimentació de Barcelona i província per als anys 20032006 (codi de conveni núm.0801355) (art.14); conveni col·lectiu del sector del comerç del metall de la província de Barcelona
per als anys 2001-2004 (codi de conveni núm.0800765) (art.32); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Can Vicenç, SA, per
a l'any 2004 (codi de conveni núm. 4301522) o el conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003
(codi de conveni núm. 7901472) (art. 54.11); conveni col·lectiu de treball de la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica
per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0809522) (art.18.2).
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b)

un límit d’hores ordinàries de treball efectiu diàries o setmanals,

c)

la necessitat d’acreditar causes objectives per part de l’empresari,

d)

la consulta o negociació prèvia amb els representants dels treballadors per tal de posar en pràctica la
distribució irregular,

e)

la necessitat de preavisar els treballadors afectats amb una antelació suficient per tal que puguin
reorganitzar la seva vida privada/familiar i laboral,

f)

l’aplicació amb caràcter voluntari o rotatori de la distribució irregular de la jornada entre els diferents
grups de treballadors,

Bona part dels convenis col·lectius que regulen la distribució irregular de la jornada estableixen dos o tres dels
31
límits que acabem d’indicar, normalment els indicats a les lletres a), b) i c), i són minoritaris els convenis que
introdueixen tots o la major part dels límits enunciats.
Un exemple de regulació convencional força raonable pel que fa a la regulació de la bossa d’hores i a la seva
compatibilitat amb la finalitat de conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores el trobem al
conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sicma Aeroseat España, SL, de Santa Llogaia d'Àlguema, per al
període 2003-2006 (codi de conveni núm. 1701871), que al seu art.15.2 estableix:
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És el cas del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Can Vicenç, SA, per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 4301522)
que, a l’hora de regular la jornada de treball, indica:
“(...) Per acord entre el Comitè d'Empresa i la Direcció, la distribució de la jornada laboral pot ser regular o irregular al llarg
de l'any. En qualsevol cas, s'han de respectar, els descansos mínims diaris i les dotze hores de descans entre una jornada i
una altra.
El nombre d'hores ordinàries de treball efectiu, no pot ser superior a deu hores diàries.
La Direcció ha d'argumentar, davant la representació legal dels treballadors, els motius pels quals sol·licita la distribució
irregular de la jornada ordinària de treball. L'acord, en cas de tenir lloc, ha d'incloure un còmput anual d'hores de treball efectiu”.
En la mateixa línia, vegeu el conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de conveni
núm. 7901472) que al seu art.54.11 assenyala:
“Només per acord entre el Comitè d'Empresa o els delegats de personal i la Direcció de l'Empresa es pot distribuir la
jornada d'una manera diferent, sempre que no se superi el límit de 10 hores al dia, 1.753 hores anuals i 222 dies o els que
corresponguin segons el calendari laboral de cada any”.
De la mateixa manera, el conveni col·lectiu de distribuïdors majoristes d’alimentació de Barcelona i província per als anys
2003-2006 (codi de conveni núm.0801355) estableix al seu art.30 una bossa de dies en els termes següents:
“Es poden prolongar 8 jornades a l’any, previ avís, per un temps de 2 hores com a màxim, les quals s’han de compensar
amb descans posteriorment, en un termini de 4 mesos. Aquests descansos s’han d’acumular en mitges jornades”.
El conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fercable, SA (centre de treball de Sant Vicenç dels Horts) per als anys 20012003 (codi de conveni núm. 0805932) limita la borsa de dies a 15 durant la vida laboral del treballador i fixa com a límit la
necessitat d’acreditar davant del comitè d’empresa les causes de la flexibilització (art.26). El conveni col·lectiu de treball de
l’empresa 96 de Comunicaciones, SL per al període de l’1.1.1999 al 31.12.2001 (codi de conveni núm. 0810282) condiciona la
distribució irregular de la jornada a la concurrència de causes empresarials objectives i a la no superació de les 10 hores de
treball efectiu diari (art.16); el conveni col·lectiu de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès per als anys 2002-2004 (codi
de conveni núm.0802384) estableix una prolongació de jornada ordinària màxima diària de 9 hores (art.18); el conveni col·lectiu
de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0805785)
estableix un límit màxim i mínim diari o setmanal de jornada ordinària (art.21). El conveni col·lectiu de treball del comerç en
general de la província de Girona per al 2002-2003 (codi de conveni núm. 1700035) fixa una borsa d’hores de distribució
irregular de 90 per treballador i any –de les quals 45 són de distribució unilateral per part de l’empresa i la resta s’han de pactar
amb la representació legal dels treballadors o els treballadors, si no hi ha representants–, limita la jornada ordinària màxima
diària en 9 hores i imposa un preavís mínim als treballadors afectats de 10 dies. Amb tot, permet que el nombre màxim d’hores
de distribució irregular per any pugui ser modificat per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors. El conveni
col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona per al període de l'1.6.2003 al
31.5.2004 (codi de conveni 1700055) fixa la possibilitat de disminució d’una hora diària durant els mesos de novembre, gener i
febrer que s'ha de recuperar de conformitat amb allò que acordin empresa i representant dels treballadors on n'hi hagi, o amb
els treballadors on no n'hi hagués, i, en cas de no arribar a l'acord, s'ha de respectar el que disposi la Comissió Paritària
(art.11). El conveni col·lectiu de treball de sector de les cooperatives del camp de la província de Tarragona per als anys 20032004 (codi de conveni núm. 4300165) s'atorga a les empreses la possibilitat d'allargar la jornada ordinària de treball fins a 10
hores per dia, i dins un termini màxim de tres mesos cada any, seguits o alternats. Així, per poder acollir-se a l'explicada
ampliació de la jornada ordinària caldrà que les empreses ho comuniquin, amb la màxima anticipació i en tot cas amb un mínim
de 48 hores, als representats del personal, o directament al personal si no hi ha representants (art.40).
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“En l'àmbit de l'empresa, prèvia negociació i acord amb els representants dels treballadors, es pot establir un
calendari de distribució irregular de la jornada, que possibiliti superar el límit màxim diari de 9 h, d'acord amb el que
preveu l'article 34 apartat 3 de l'Estatut dels treballadors, respectant els descansos mínims fixats en la Llei.
Sobre el calendari que regeix en l'empresa, la Direcció de la empresa pot disposar com a jornada o horari possible de
fins a 100 h cada any de vigència del conveni, que considerades de naturalesa ordinària, a pesar del seu caràcter
irregular, formen part del còmput anual de la jornada. Aquestes hores flexibles són d'aplicació en els dies laborables
que resultin per a cada treballador del calendari que regeixi en l'empresa i es pot superar el límit diari de jornada de 9
h esmentat en la llei, respectant els descansos mínims esmentats.
Per a l'aplicació de l'hora flexible s'han de tenir en compte els criteris de causalitat i explicació de les raons tècniques
productives o organitzatives que ho justifiquin als representants dels treballadors i als directament afectats, amb 7
dies d'antelació a l'adopció d'aquesta decisió.
En qualsevol cas, la perllongació de la jornada conseqüència d'aquesta distribució irregular i de l'aplicació de les
hores flexibles, no pot ser d'aplicació als treballadors/ores que tinguin limitada la seva presència per raons de
seguretat, salut, cura de menors, embaràs o períodes de lactància.
La compensació de les hores flexibles o de lliure disposició realitzades, és la següent:
1 h de descans obligatori per cada hora flexible, fins a la novena hora de treball diari, aquesta inclosa.
1.30 h per cada hora flexible realitzada, des de la desena hora de treball diari, aquesta inclosa. En aquest supòsit, 1 h
ha de ser de descans obligatori, i la mitja hora addicional pot ser de descans o retribuïda a criteri de l'empresa, prèvia
consulta als representants dels treballadors.
El període de descans compensatori corresponent s'ha de gaudir dins de la jornada anual pactada, sempre que no
coincideixi amb períodes punta de producció i procurant que aquests es fixin per acord dels representants dels
treballadors o amb els mateixos afectats. En cas de desacord s'ha d'acumular en dies complets i s'ha de gaudir en el
període màxim de 4 mesos des de l'inici del període de treball flexible.
La perllongació de la jornada per a la utilització per part de l'empresa de la bossa d'hores flexibles i el període de
descans compensatori poden succeir-se en aquest ordre o en l'invers, regint en ambdós casos les mateixes normes
contingudes en els paràgrafs anteriors.
Les quantitats destinades a compensar aquestes perllongacions de jornada, no es poden considerar com a retribució
pròpia d'hores extraordinàries i s'han de retribuir com a ordinàries”.

Un exemple de disponibilitat sobre els dissabtes inicialment pactats com a no laborables el trobem també al
mateix conveni col·lectiu, que al seu art. 16 assenyala:
“S'aprova que davant la necessitat d'acomplir comandes l'empresa pot modificar temporalment els seus horaris
laborals per implantar un altre torn de treball, prèvia negociació amb els representants dels treballadors. Sempre que
l'empresa anunciï amb 15 dies d'antelació la necessitat de treballar el dissabte, degudament justificat, ho ha de
comunicar als representants i pot establir un torn de dissabte sense complement ni prima. Aquest torn es pot
considerar com a hores de lliure disposició i ha de ser compensat amb 1 h i mitja per cada hora realitzada, excepte
que s'hagi cobert el límit màxim d'hores de lliure disposició, que, en aquest cas, han de tenir la consideració d'hores
extraordinàries que s'han de pagar segons conveni”.

Tot i que la implantació del torn de dissabte no es limita a un nombre màxim de dissabtes per treballador i any, el
cert és que aquesta possibilitat no és il·limitada sinó que queda condicionada a la prèvia negociació amb els
representants dels treballadors cada cop que es vulgui dur a la pràctica, així com a la prèvia justificació per part
de l’empresari.
Un altre exemple de regulació convencional de la distribució irregular de la jornada força raonable, sobretot tenint
en compte el caràcter voluntari que s’atorga a la perllongació de jornada, és el previst al conveni col·lectiu de
treball d'àmbit de Catalunya per a l'empresa CPC España, SA, per als anys 1997-1998, que al seu art.18.4
assenyala:
“Jornada de treball irregular:
Normal: de dilluns a divendres (en cicles de 15 dies):
De 6:00 h. a 14:00h.: torn matí
De 14:00 h. a 22:00h.: torn tarda
De 22:00h. a 6:00h.: torn nit
Per aplicar la flexibilització, es tindran en compte els criteris de causalització i explicació de les raons tècniques
productives o organitzatives que ho justifiquin als directament afectats, així com als representants dels treballadors.
Normes de flexibilització d'aquests torns
Jornada màxima de 48 hores setmanals.
Jornada màxima anual de 1.705 hores efectives, que corresponen a una jornada de presència de 1.760 hores
retribuïdes en règim de vacances partides.

478

La negociació col·lectiva a Catalunya
Addicionant dissabtes.
La jornada de diumenges o/i festius intersetmanals serà amb caràcter voluntari.
La prolongació de jornada serà en tot cas amb caràcter voluntari i no podrà excedir de 4 hores. Al torn de nit no es
perllongarà la jornada.
Respectant en tot cas, entre la fi d'una jornada i l'inici de la següent, 12 hores de descans com a mínim.
Les setmanes on hi hagi torn de nit i correspongui nit de dissabte, aquesta es substituirà per la de diumenge, amb les
compensacions corresponents a dissabte.
Les programacions de jornada es notificaran amb una setmana d'antelació com a mínim.
Quan s'hagin de realitzar descansos compensatoris, l'empleat podrà triar la data d'aquest, tenint en compte els
següents requisits:
Preavís al seu cap immediat amb 10 dies d'antelació, com a mínim.
Fins 1 dia, serà opció del treballador.
En el cas de realitzar més de 1 dia seguit de descans haurà d'acordar les dates amb el seu cap immediat.
En el cas de sol·licitar la mateixa data de descans més d'1 persona del mateix departament i torn, s'haurà d'acordar
amb el cap immediat.
Durant l'horari de 22 h. a 6 h. (torn nit) les hores treballades en aquest període tindran les compensacions derivades
d'aquesta jornada més el plus nit/hora.
Límits anuals
Cada persona treballarà un màxim de 8 dissabtes l'any.
Cada persona treballarà un màxim de 40 jornades en torn nit.
Els empleats que voluntàriament sol·licitin treballar a torns nocturns o dissabtes, podran substituir altres sempre que
el lloc de treball ho permeti i segons el seu cicle corresponent, podent excedir els límits màxims establerts.
En qualsevol cas, la prolongació de jornada conseqüència d'aquesta distribució irregular i de l'aplicació de la
flexibilitat, no podrà ser d'aplicació a treballadors/es que tinguin limitada la seva presència per raons de seguretat,
salut, cura de menors, embaràs o períodes de lactància.
S'informarà cadascú dels treballadors mensualment, així com els representants dels treballadors del còmput d'hores
anuals acumulades, a efectes de control individualitzat d'hores”.

Igualment, el conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de
Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700305) estableix una regulació força
raonable de la distribució irregular de la jornada –excepte pel que fa a la possibilitat de computar el descans
setmanal per períodes de dos mesos–, preveient una intervenció activa dels representants dels treballadors. Així,
al seu art. 31 indica:
“1f. La distribució inicial de la jornada pot ser irregular tenint en compte raons econòmiques, organitzatives, tècniques
o productives, a fi i efecte d’adaptar tant com sigui possible la distribució de la jornada a l’estacionalitat del producte.
1g. L’empresa ha d’argumentar, si pot ser per escrit, a la representació legal dels treballadors els motius pels quals
demana la distribució irregular de la jornada i/o l’ampliació de la jornada de treball ordinària.
1h. En qualsevol cas s’han de respectar els següents límits:
Un màxim de 10 hores diàries i 48 a la setmana.
Un descans diari entre jornades d’almenys 12 hores.
Un descans setmanal de 2 dies, que es pot computar per períodes de 2 mesos.
Els dies laborables de les vacances anuals.
Tot això amb el límit de les hores/any pactades en el conveni.
1i. Els treballadors menors de 18 anys no poden realitzar més de 8 h diàries de treball efectiu, incloent en tot cas el
temps dedicat a la formació.
2a. Es poden realitzar jornades que comportin un augment o disminució de la jornada diària d’1,5 h, com a màxim,
sobre l’horari base acordat, o bé treballar el sisè dia setmanal, ja que la jornada normal és de dilluns a divendres, que
no pot ser mai un diumenge o festiu oficial, durant un màxim de 6 setmanes al trimestre excepte les empreses i
personal de serveis i manteniment, relacionats amb automòbils, motos, vehicles industrials, maquinària agrícola,
nàutica, fontaneria, electricitat i similars, així com el personal i empreses de manteniment propis i aliens de qualsevol
activitat, tallers de conservació i reparació, atenció als clients, que poden ampliar aquest termini màxim de 6
setmanes.
2b. En aquests casos, les parts han de fixar de comú acord, la jornada de la resta del calendari a fi i efecte de
respectar les hores/any fixades.
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3. En els casos de modificació de la jornada establerts en el paràgraf 2n., l’empresa ha d’avisareals treballadors
afectats amb una antelació mínima de 72 hores, notificant-ho a més al Comitè d’Empresa o Delegat de Personal.
4. En els supòsits de desacord entre l’empresa i els representants legals dels treballadors, respecte d’allò que
estableixen els paràgrafs 1d., 1e. i 2c. d’aquest article, en el termini màxim de 5 dies des de l’inici de la negociació,
intervindrà la Comissió Paritària del conveni, la qual ha de resoldre en el termini màxim de 5 dies. Si no hi ha acord
en aquesta negociació, les parts s’han de sotmetre expressament a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya”.

En la línia d’articular una participació activa dels representants dels treballadors en aquesta matèria tot
condicionant la posada en pràctica de la distribució irregular de la jornada a l’acord entre l’empresa i els
representants dels treballadors, mereix ser destacat el conveni col·lectiu de treball per a les indústries
siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405), que
al seu art.25 disposa:
“El temps de treball, en còmput anual, és de 1.768 hores per a l'any 2003, 1.765 per a l'any 2004, 1.762 per a l'any
2005 i 1.756 per a l'any 2006. Es pot establir la distribució irregular de la jornada, sempre que ho acordin així
ambdues parts, empreses i representants legals dels treballadors. Aquesta distribució ha de respectar en qualsevol
cas els períodes mínims de descans diari i la jornada anual previstos en el present conveni i en la llei. Entre el final
d'una jornada i el començament de la següent, ha d'haver-hi, com a mínim, dotze hores. El nombre d'hores ordinàries
de treball efectiu no pot ser superior a deu hores diàries. En qualsevol cas, cal respectar les hores de descans entre
jornades. L'empresa, ha d'argumentar per escrit a la representació legal dels treballadors els motius pels quals
sol·licita la distribució irregular de la jornada i/o l'ampliació de la jornada de treball ordinària, en els termes previstos
en el paràgraf anterior. En el supòsit de desacord entre l'empresa i els representants legals dels treballadors, en el
termini màxim de quinze dies des de l'inici de la negociació, ha d'intervenir la Comissió paritària del conveni, la qual
ha de resoldre en el termini màxim de cinc dies. Si no s'assoleix l'acord en el seu si, la qüestió s'ha de sotmetre a
l'arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya”.

Amb tot, hem de criticar aquells convenis col·lectius que fixen la possibilitat de distribució irregular de la jornada
al llarg de l’any sense establir cap condicionant, més enllà dels ja fixats pel legislador.
Finalment, interessa destacar una regulació convencional particularment interessant en la mesura en què
estableix una doble taula o escala quant a la distribució irregular de la jornada mitjançant una fórmula indirecta
com és la creació d’un nou contracte – contracte de disponibilitat horària (CDH) –de foment de la creació
d’ocupació estable al sector, ja sigui per la conversió en indefinits de treballadors contractats temporalment, ja
sigui per nova contractació de treballadors amb caràcter indefinit. Es tracta del conveni col·lectiu de treball del
sector de la indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7900285) que
al seu art. 18 regula l’esmentat contracte en els termes següents:
“18.2 La finalitat bàsica perseguida amb l'establiment d'aquest nou contracte és el foment de la creació d'ocupació
estable al sector, bé sigui per conversió en indefinits de Contractes Temporals –siguin de la classe que siguin–, bé
per nova contractació directament indefinida. Vistes les seves especials característiques i la seva notable capacitat
d'adaptació, la utilització d'aquest Contracte haurà de servir per anar reduint progressivament el volum global d'hores
extraordinàries habitualment utilitzades al sector, atesa la forta estacionalitat de molts dels seus fabricats.
18.3 Amb les mesures generals de foment en vigor i les ara introduïdes en el conveni –entre les quals destaca
especialment aquest contracte–, les parts pensen assolir l'objectiu que s'han fixat, xifrat en un creixement del nivell
d'ocupació indefinida al sector –sobre l'existent el 31 de desembre de 1997– d'entorn d'un 6,25% en el període de
vigència inicialment previst per a la subscripció d'aquesta nova modalitat contractual, que finalitzarà el 31 de
desembre del 2002.
18.4 La Comissió paritària del conveni tindrà encarregat el seguiment de l'evolució de l'ocupació estable al sector, i
analitzarà l'aplicació que es pugui fer, sobretot, d'aquest nou contracte, per a la qual cosa les empreses li facilitaran
còpies bàsiques dels diferents CDH subscrits.
La Comissió es reunirà semestralment a fi d'examinar la situació, de cara a la valoració que haurà de realitzar sobre
l'efectivitat d'aquest Contracte al terme de la vigència inicialment fixada per a la seva subscripció, i amb vista a la
seva eventual ulterior pròrroga.
18.5 Per la seva naturalesa, el CDH és un Contracte indefinit, incardinable en qualsevol de les modalitats d'aquest
existents a la nostra legislació, sempre que siguin a jornada completa.
Els eventuals beneficis, bonificacions, subvencions, exempcions i altres millores que se li puguin aplicar seran els
corresponents al tipus de Contracte indefinit que li serveixi de base, que s'afegiran a les característiques
específicament previstes a continuació per al CDH
18.6 La jornada laboral efectiva del personal subjecte a un CDH serà un 5% inferior a l'anual establerta en el conveni,
amb caràcter general, per als treballadors del sector.
18.7 Pel que fa al règim de compliment horari, el CDH es mourà entre els paràmetres següents:
18.7.1 Mínims: 4 hores ordinàries efectives de treball el dia i 20 la setmana, en qualsevol tipus de torn o horari.
18.7.2 Màxims: 12 hores ordinàries efectives de treball el dia i 60 la setmana, en qualsevol tipus de torn o horari.
18.8 Quant a descansos, festius i vacances, el CDH complirà en tot cas les previsions que a continuació s'indiquen::
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18.8.1 Descans entre jornades: Mínim de 12 hores.
18.8.2 Descans setmanal: 2 dies, a computar en períodes de fins a 2 mesos, garantint-se el descans mínim d'un cap
de setmana al mes. S'entendrà per tal l'integrat per un dissabte i un diumenge consecutius.
18.8.3 Es respectaran el nombre total de dies de vacances anuals establerts i les festes laborals oficials.
18.9 El pla concret de treball serà lliurat setmanalment per l'empresa –el dia que aquesta l'estableixi per raons de
planificació de la producció, i sempre aquest dia–, explicitant els horaris a complir pel treballador de què es tracti
durant els 7 dies naturals immediatament següents.
La comunicació en qüestió serà individualitzada, i se'n lliurarà còpia a l'operari i a la representació legal i sindical del
personal, perquè en quedi constància i a efectes de control.
Excepcionalment, per raons d'urgència –i només una vegada per cada treballador durant un període de 30 dies
naturals– es podrà variar el pla de treball lliurat inicialment, notificant la modificació de què es tracti, a tots els citats,
amb una antelació mínima de 24 hores a la data de la seva efectivitat.
18.10 L'empresa portarà permanentment actualitzat un compte d'hores treballades per cada operari subjecte a aquest
Contracte. A aquest efecte, les jornades en què –havent-se de fer– no es presti servei per causa d'IT, permisos
retribuïts o qualsevol altra dispensa legal assimilable, es computaran a raó de 8 hores teòriques de treball, amb la
qual cosa resultaran neutres amb vista al compliment de la total jornada anual efectiva de treball pactada.
18.11 Malgrat que el CDH preveu i possibilita una distribució de la jornada anual de treball efectiu que pot ser
substancialment irregular, en funció de les concretes necessitats productives–-siguin estacionals o no–, i per tal de
garantir al treballador un flux retributiu adequat a la satisfacció de les seves necessitats, l'empresa procedirà a la
distribució bàsicament regular del salari al llarg de l'any, establint per a això un sistema de compte corrent de
bestretes i deduccions sobre les retribucions”.

El primer que cal destacar de la regulació transcrita és que possibilita a l’empresa un ampli marge de flexibilitat
en la gestió del temps de treball i, en contrapartida, suposa un elevat grau d’incertesa per al treballador pel que fa
a la planificació i organització del seu temps de treball i de no treball, ja que el marge de temps de treball és molt
ampli, que es mou entre uns mínims de 4 hores ordinàries efectives de treball al dia i 20 la setmana, i uns
màxims de 12 hores ordinàries efectives de treball al dia i 60 la setmana, en qualsevol tipus de torn o horari, i, al
mateix temps, el pla concret de treball amb indicació dels horaris a acomplir pel treballador el lliura setmanalment
l’empresa, podent modificar-se el pla de treball inicial amb un preavís de 24 hores, en casos excepcionals.
Aquesta notable flexibilitat contrasta amb el règim de distribució irregular de la jornada que el mateix conveni
32
preveu per al personal que ja prestava serveis a les empreses del sector prèviament a l’entrada en vigor de la
norma convencional sota una altra modalitat contractual. Així, al seu art. 23, l’esmentat conveni col·lectiu
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“Article 23. Distribució.

23.1 L'empresa elaborarà el calendari laboral i l'horari de treball i es negociaran cada any amb els representants legals dels
treballadors, tan aviat com es publiqui el calendari oficial de festes laborals.
23.2 La distribució de la jornada al llarg de l'any podrà ser irregular en funció de raons econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció que així ho aconsellin, a fi que s'adapti tant com sigui possible a l'estacionalitat dels productes.
23.3 L'empresa argumentarà per escrit a la representació legal dels treballadors les causes per les quals sol·licita la
distribució irregular de la jornada i/o l'ampliació de la jornada de treball habitual.
Aquest tràmit haurà de ser substanciat en un termini màxim de 7 dies, de manera que, si s'arriba a un acord, s'atendran els
termes que s'hi estableixin.
23.4 En cas contrari, la Comissió paritària del conveni –a requeriment de qualsevol de les parts– hi intervindrà per un
termini màxim de 7 dies més. Si no s'arribés tampoc a un acord davant de la Comissió, la decisió que prengui l'empresa serà
executiva a partir del quinzè dia del tràmit.
En aquest tipus d'actuacions, els membres de la Comissió hauran de tenir en compte l'especial deure de reserva que cal
mantenir respecte de les informacions a què tinguessin accés, i no podran intervenir en les sessions –per cap de les
representacions– les persones susceptibles d'afectació per qualsevol conflicte d'interessos en relació amb l'empresa a què es
refereixi el procediment.
23.5 La proposta de l'empresa haurà de respectar en tot cas els límits següents:
23.5.1 Uns màxims de 10 hores ordinàries efectives de treball al dia i de 48 la setmana.
23.5.2 Un mínim de 12 hores de descans entre jornades.
23.5.3 Un descans setmanal de 2 dies, a computar en períodes de fins a 2 mesos.
23.5.4 El nombre total de dies de vacances anuals establerts i les festes laborals oficials.
23.5.5 La durada de la jornada ordinària efectiva anual de treball fixada en el conveni”.
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estableix que la distribució irregular de la jornada que s’acordi a les empreses del sector haurà de respectar,
entre altres límits, uns màxims de 10 hores ordinàries efectives de treball al dia i de 48 la setmana, de tal manera
que el nivell de flexibilitat en la distribució del temps de treball al llarg de l’any és notablement inferior al derivat
del CDH.
Pel que fa a la legalitat de la referida diferència de tractament en funció de la data en què es va accedir a la
contractació indefinida –ja que aquesta nova modalitat de contractació indefinida només s’aplicarà als
treballadors de nou ingrés o a la conversió de treballadors temporals en fixos a partir de l’entrada en vigor del
33
conveni sectorial–, val a dir que la jurisprudència ordinària i constitucional, tot i resultar en alguns punts confusa,
ha establert alguns criteris clars a l’hora de valorar la constitucionalitat de la diferència de tractament entre
treballadors.
La primera idea a destacar és que la data d’ingrés en l’empresa o d’adquisició de la condició de fix no justifica per
si sola la diferència de tractament en les condicions de treball entre treballadors que realitzen idèntiques tasques,
i no constitueix en cap cas una raó objectiva i raonable des de l’òptica del respecte al principi d’igualtat de
tractament, aplicable als convenis col·lectius, en tant que contractes de naturalesa normativa.
No obstant això, la jurisprudència ha considerat que la creació d’ocupació sí que pot constituir una raó objectiva i
raonable per a la diferència de tractament, sempre que es tracti de compromisos d’ocupació reals, és a dir, que
suposin la creació neta d’ocupació o la creació d’ocupació de caràcter estable. Ara bé, perquè la diferència de
tractament sigui constitucionalment vàlida, no basta amb l’acreditació d’una justificació objectiva i raonable, sinó
que és imprescindible que aquesta superi el judici de proporcionalitat, de tal manera que el major sacrifici que
s’imposa als nous treballadors reverteixi directament en la seva estabilitat contractual i sigui temporal o transitori.
Des d’aquesta perspectiva, el CDH de què tractem superaria el judici de constitucionalitat pel que fa a l’existència
d’una raó objectiva i raonable per a la diferència de tractament com és la creació d’ocupació estable al sector,
atès el fet que ens trobem davant d’un contracte indefinit. Ara bé, més dubtes planteja l’esmentat contracte pel
que fa a la superació del judici de proporcionalitat, ja que si bé és cert que els nous contractats sota aquesta
modalitat tenen garantida l’estabilitat en l’ocupació, no és menys cert que la diferència de tractament no
s’estableix amb caràcter temporal o conjuntural sinó permanent i no pot negar-se que el règim de distribució de la
jornada que han de suportar els nous contractats és molt més desavantjós.
e.c)

Treball a torns, guàrdies i treball en festius

Des de la perspectiva de fer efectiva la conciliació de la vida familiar/personal i laboral de les persones
treballadores, quan, per justificades raons de funcionament de l’empresa, els treballadors i treballadores hagin de
fer treball a torns en empreses de cicle productiu continu durant les 24 hores del dia, o guàrdies i/o treball en
festius, els convenis podrien establir que aquest tipus d’organització del treball es repartís de forma rotatòria
entre el conjunt de treballadors, articulant un primer torn d’assignació voluntària de treballadors i/o la possibilitat
de permuta entre aquests.
En aquesta línia se situen alguns convenis col·lectius, com ara els que s’indiquen a continuació:
Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i
distribució d’aigües de les comarques de Lleida per a l’1.1.2001 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500695)
(art.21):
“Serveis especials.Guàrdia: S’entén per guàrdia el temps que el treballador està disponible a les dependències de l’empresa fora de
l’horari habitual de treball i/o realitzant treballs del servei com a conseqüència d’aquesta guàrdia.
Reforç: S’entén per reforç el temps durant el qual el treballador està a disposició de l’empresa fora de la jornada
laboral i fora del centre de treball, però localitzable en tot moment, i, en cas de ser avisat, preparat per anar lo abans
possible al centre de treball o a qualsevol altre lloc assenyalat per l’empresa.
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Vegeu, entre d’altres, STCO 27/2004, de 4 de març i STS (Sala Social), de 20 d’abril del 2005 (RJ 2005/5401).
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Els treballadors faran guàrdies i/o reforç segons les necessitats del servei. La quantia de la compensació econòmica
per la realització de les guàrdies i/o reforç es negociarà a cada empresa.
A l’import d’aquests conceptes se li ha d’aplicar el mateix increment que es pacti cada any en el conveni.
34

Les guàrdies i reforços s’han de repartir equitativament entre els treballadors que les fan actualment” .

Conveni col·lectiu de treball de manteniment de cabines, suports i telèfons d’ús públic de la província de
Barcelona per als anys 2001-2002 (codi de conveni núm. 0811735) (art.22):
“Treball en dies festius
Quan per raons de servei calgui fer rutes de recaptació, l’empresa ha d’exposar amb l’antelació suficient un imprès
d’inscripció que ha d’indicar:
a) Dia festiu de treball. Tots els treballadors que desitgen treballar aquest dia festiu s’han d’inscriure a l’imprès.
b) Els treballs a fer no han de superar mai la jornada diària de treball establerta.
c) Els dies festius es retribueixen a la nòmina sota el concepte de "complement de treball festiu" o una denominació
similar clarament identificable. L’import d’aquest complement és el 195% del valor d’hora ordinària per categoria.
d) En cas que no hi hagi voluntaris, s’ha d’establir de comú acord entre l’empresa i els representants dels treballadors
el sistema a seguir per garantir que es fa la feina”.

e.d)

Vacances

Respecte al gaudi del període de vacances, i en ordre a facilitar la conciliació de la vida privada/familiar i laboral
de les persones treballadores, els convenis col·lectius podrien establir el període de vacances –o de bona part
d’aquest període– durant el mesos d’estiu per tal de garantir, en el seu cas, als treballadors i treballadores la
possibilitat de coincidir, almenys en part, amb el període de vacances escolars dels seus fills/es. D’altra banda, a
l’hora d’escollir el període de vacances, podrien tenir en compte, fins a on sigui possible, les preferències dels
treballadors i treballadores. Amb tot, si com és habitual a la negociació col·lectiva, s’establís un sistema de gaudi
del període de vacances amb caràcter rotatori, podrien permetre les permutes entre treballadors. En tercer lloc,
podrien possibilitar als treballadors i treballadores que així ho vulguin, gaudir de la totalitat o de bona part del
període de vacances de forma continuada o bé de forma fraccionada, sempre que les necessitats organitzatives
de l’empresa ho permetessin.
Com a element positiu, cal començar indicant que són freqüents els convenis col·lectius de nivell
supraempresarial en què la fixació del calendari de vacances s’ha de fer per acord entre l’empresa i els
35
treballadors a través dels seus representants, en què s’estableix, com a regla general i en línia amb allò
disposat a l’apartat 3 de l’article 38 ET, que els treballadors i les treballadores coneixeran les dates que els
corresponguin dos mesos abans, com a mínim, de l’inici del gaudi efectiu de les vacances, per tal que aquests
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En idèntic sentit, conveni col·lectiu de treball de les indústries de captació, elevació, conducció, tractament, depuració i
distribució d’aigua de la província de Girona per al període 2002-2003 (codi de conveni núm. 1700225) (art.39).
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Així, entre d’altres, conveni col·lectiu de treball de les empreses consignatàries del mercat central del peix de Barcelona
per al període 1.2.2002-31.1.2004 (codi de conveni núm. 0801525) (art.29); conveni col·lectiu de treball de manteniment de
cabines, suports i telèfons d’ús públic de la província de Barcelona per als anys 2001-2002 (codi de conveni núm. 0811735)
(art. 24); conveni col·lectiu de treball del comerç en general de la província de Girona per al 2002-2003 (codi de conveni núm.
1700035) (art.13); conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona per al
període de l'1.6.2003 al 31.5.2004 (codi de conveni 1700055) (en cas de no assolir un acord, es remet a la Comissió paritària
del conveni la fixació del període de vacances i, en última instància, a la jurisdicció social) (art.13); conveni col·lectiu de treball
del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni
núm. 1700585) (art.11); conveni col·lectiu de treball del sector de Neteja d'edificis i locals de les comarques de Lleida, de
l'1.1.2003 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500305) (art. 46); conveni col·lectiu de treball del sector de consignataris de
vaixells de la província de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 4300135) (art. 29); conveni col·lectiu de
treball del sector de comerç de materials de la construcció, de la província de Tarragona, per als anys 2004-2006 (codi de
conveni núm. 4301475) (art.17).
En canvi, en la negociació col·lectiva de nivell empresarial, l’elaboració del calendari de vacances sol configurar-se com a
facultat unilateral de l’empresari, sent menys freqüents els convenis que imposen l’acord entre aquest i els representants dels
treballadors; conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis, SA, Fisersa Aigües, SA, Fisersa Transports, SA,
Fisersa Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al 2003 (codi conveni 1700692) (art.51); conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 7901472) (art.58); conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Inspección y Mantenimiento, SA, per als anys 2002 al 2004 (codi de conveni núm. 7901872)
(art.19).
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organitzin degudament la seva vida privada, preveient-se, en molts casos, penalitzacions de tipus econòmic quan
l’empresa introdueix variacions sobre les previsions inicials.
També s’ha de destacar com a positiu que bona part dels convenis col·lectius estableixen el període de vacances
36
preferentment durant els mesos d’estiu .
Igualment, és d’interès significar com a dada positiva que són nombrosos els convenis col·lectius que o bé
possibiliten el gaudi fraccionat del període de vacances a opció dels treballadors –encara que, normalment,
37
aquesta possibilitat queda condicionada al mutu acord amb l’empresa–, o bé, tot i imposar el gaudi fraccionat de
38
l’esmentat període, garanteixen que una part d’aquest es realitzarà a l’estiu.
S’ha de valorar positivament també el fet que són relativament freqüents els convenis col·lectius que preveuen
que si es produís una baixa per malaltia o accident prèvia a l’inici de les vacances programades, aquestes
39
s’haurien de postposar per a un altre període, excloent-se, però, sovint, aquesta possibilitat si la malaltia o
40
accident es produís un cop iniciat el període de vacances. Així mateix, són nombrosos els convenis col·lectius,
41
sobretot de nivell supraempresarial, que, recollint la doctrina de la STJCE de 18 de març del 2004 (assumpte C-
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Així, per exemple, conveni col·lectiu de treball de l’empresa CESPA Ingeniería Urbana, SA (servei de neteja viària,
recollida d’escombraries i altres serveis de Santa Coloma de Gramenet), per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm.
0800331) (art. 9); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Frape Behr, SA (centre de treball de la Zona Franca), per als anys
2002-2005 (codi de conveni núm. 0801971) (art.23); conveni col·lectiu de distribuïdors majoristes d’alimentació de Barcelona i
província per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm.0801355) (art.12); conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Manufacturas de Fieltros Industriales, SA, per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0802922) (art.75); conveni col·lectiu
de treball de l’empresa Fercable, SA (centre de treball de Sant Vicenç dels Horts) per als anys 2001-2003 (codi de conveni
núm. 0805932) (art. 23); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Robert Bosch España Fábrica Castellet, SA (centre de treball
de Castellet i la Gornal), per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0808551) (art.13); conveni col·lectiu de treball de
l'empresa Gráficas Terrassa, SA, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 0808612) (art. 15); conveni col·lectiu de treball
de la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0809522) (art.20);
conveni col·lectiu de treball de distribuïdors majoristes d'alimentació de Barcelona i província per als anys 2003-2006 (codi de
conveni núm. 0801355) (art.12); conveni col·lectiu de treball de les empreses consignatàries del mercat central del peix de
Barcelona per al període 1.2.2002-31.1.2004 (codi de conveni núm. 0801525) (art. 29); conveni col·lectiu de treball de les
Pompes fúnebres de la província de Barcelona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 0801545) (art.18); conveni
col·lectiu de treball de manteniment de cabines, suports i telèfons d’ús públic de la província de Barcelona per als anys 20012002 (codi de conveni núm. 0811735) (art. 24); conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de
la província de Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700305) (art. 32); conveni col·lectiu de
treball del sector de Neteja d'edificis i locals de les comarques de Lleida, de l'1.1.2003 al 31.12.2003 (codi de conveni núm.
2500305) (art.46); conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als
anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405) (art. 26); conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de la
construcció, de la província de Tarragona, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 4301475) (art.17).
37

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Treballs en alçada, SL, per al període 1.9.1999 a 31.12.2002 (codi de conveni
núm. 0810512) (art.15); conveni col·lectiu de treball de les empreses magatzemistes dedicades a la importació, l’exportació, la
manipulació, l’envasament, la torrefacció i el comerç a l’engròs i al detall de la fruita seca de la província de Barcelona per als
anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0802905) (art.10); conveni col·lectiu de treball per a les indústries
siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405) (art.26).
38

Així, entre d’altres, conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys
2001-2003 (codi de conveni núm. 0805785) (art.22); conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries
siderometal·lúrgiques de la província de Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700305) (art.32);
conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm.
4300115) (art. 22); conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 2003-2004
(codi de conveni núm. 7900285) (art.28).
39

Conveni col·lectiu de treball de les empreses municipals del grup Fisersa, de Figueres, per al 2004-2007 (codi de
conveni núm. 1701513) (art.54); conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per a l'empresa CPC España, SA, per als
anys 1997-1998, (arts.19.4 i 19.5); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de
conveni núm. 7901472) (art.58); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inspección y Mantenimiento, SA, per als anys 2002 al
2004 (codi de conveni núm. 7901872) (art.19).
40

Conveni col·lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona per als anys 1997-1999
(art.12).
En canvi, el conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de Serveis Públics de Tortosa per a l’any 2000 (codi de
conveni núm. 4302152) disposa al seu art. 7 que “en el supòsit que algun treballador es trobés en situació d’incapacitat laboral
transitòria gaudint les vacances, aquests dies no computaran com a gaudits”. En el mateix sentit, conveni col·lectiu de
l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003 al 2006 (codi de conveni núm. 4302472) (art.10).
41

Conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als anys 20032006 (codi de conveni núm. 4300405) (art. 26); conveni col·lectiu de treball del sector de cuirs, repussats, marroquineria i

484

La negociació col·lectiva a Catalunya
342/01; Merino Gómez v.Continental Industrias del Caucho, SA), possibiliten de forma expressa que la
treballadora gaudeixi les seves vacances anuals en un període diferent del corresponent al seu permís de
maternitat.
Ara bé, interessa significar que la major part de convenis no fixen un ordre de preferència per a la tria del període
42
de vacances a favor dels treballadors i treballadores amb responsabilitats familiars. Com a màxim, estableixen
l’obligació de tenir en compte les preferències o peticions particulars dels treballadors i treballadores a l’hora
43
d’assignar els torns de vacances, i excepcionalment, de respectar que els períodes de vacances coincideixin en
44
el cas que ambdós cònjuges prestin serveis a l’empresa.
Amb tot, bona part dels convenis col·lectius analitzats acullen el sistema de gaudi del període de vacances amb
45
caràcter rotatori, si bé, a vegades, exclouen la possibilitat de permutar el corresponent període entre

similars, per als anys 2000 al 2003 (codi de conveni núm. 7900115 (art.11); conveni col·lectiu de treball del sector de la
indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7900285) (art.30).
42

Excepcionalment, però, sí que es recull un ordre de preferències per a la tria del període de vacances que té en compte
les responsabilitats familiars. Així, l’art.20 del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital del Solsonès, Fundació Pública
Comarcal de la localitat de Solsona per a 1998 al 2001, assenyala:
“A l'hora d'escollir el període de vacances se seguirà el següent ordre:
1r Treballadors amb fills de 3 a 16 anys escolaritzats.
2n Treballadors amb més antiguitat a l'empresa”.
Un altre exemple el trobem a l’art.58 del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003
(codi de conveni núm. 7901472) quan assenyala:
“En els casos de matrimoni en el qual els dos cònjuges treballin a l'Empresa, el període vacacional ha de coincidir (...)
El treballador el cònjuge del qual treballin en una altra empresa i tingui les vacances d'estiu en unes dates tancades i
obligades que no es puguin modificar:
1. Cal que ho comuniqui a la direcció i que aporti un document justificatiu de l'altra empresa que demostri que la situació és
aquesta. 2. L'Empresa accepta la situació i accedeix a la modificació del torn de vacances del treballador sol·licitant. 3. Si
l'Empresa no pot accedir a la sol·licitud, ha de propiciar la possibilitat de canvi entre treballadors. 4. Si no es troba una solució
al problema, cal traslladar-lo al Comitè d'Empresa per si la representació dels treballadors suggereix alguna modificació que
l'Empresa pugui introduir per tal que finalment es pugui acceptar la sol·licitud. 5. Si no s'assoleix cap acord pel que fa a la
sol·licitud tramesa i el problema continua durant els 2 anys següents, caldrà que l'Empresa ho tingui en compte en la
programació de vacances per als 2 anys següents. 6. En cap cas no es pot garantir aquesta situació de manera permanent
cada any”.
Amb tot, es tracta d’un supòsit restrictiu, doncs ha de tractar-se de cònjuges –no inclou les parelles de fet –.
43

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Minera del Bajo Segre, SA, dels centres de treball de Serós i d'Almatret
(Segrià), per a 1999-2001 (codi de conveni núm. 2500282) (art.10); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Can Vicenç, SA,
per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 4301522) (art.23); conveni col·lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Mitjans de
Comunicació de Tarragona pels anys 1997-1999 (art.12); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Frape Behr, SA (centre de
treball de la Zona Franca), per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0801971) (art.23); conveni col·lectiu de treball de
l'empresa Robert Bosch España Fábrica Castellet, SA (centre de treball de Castellet i la Gornal), per als anys 2002 i 2003 (codi
de conveni núm. 0808551) (art.13); conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de captació, elevació, conducció,
depuració, tractament i distribució d’aigües de les comarques de Lleida per a l’1.1.2001 al 31.12.2003 (codi de conveni núm.
2500695) (art. 23).
44

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fercable, SA (centre de treball de Sant Vicenç dels Horts) per als anys 20012003 (codi de conveni núm. 0805932) (art. 23).
45

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Canepina, SL, de la localitat de Lleida (Segrià), per a l'1.1.2003 al 31.12.2004
(codi de conveni núm. 2500881) (art.16); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Urbaser, SA (abans Cosbapsa) de Calafell i
Segur de Calafell per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 4300781) (art.30); conveni col·lectiu de treball d'àmbit de
Catalunya de l'empresa Sentry, Compañía Especializada de Control y Servicios, SL, per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni
núm. 7901922) (art.59); conveni col·lectiu de treball de l’empresa CESPA Ingeniería Urbana, SA (servei de neteja viària,
recollida d’escombraries i altres serveis de Santa Coloma de Gramenet), per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm.
0800331) (art. 9); conveni col·lectiu de distribuïdors majoristes d’alimentació de Barcelona i província per als anys 2003-2006
(codi de conveni núm. 0801355) (art.12). conveni col·lectiu de distribuïdors majoristes d’alimentació de Barcelona i província
per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm.0801355) (art.12); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Manufacturas de
Fieltros Industriales, SA, per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0802922) (art.75); conveni col·lectiu de treball de
l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període 15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272)
(art.29); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Antigraff, SL, per als anys 2001 i 2002 (codi de conveni núm. 0809722)
(art.10); conveni col·lectiu de treball de l’empresa 96 de Comunicaciones, SL per al període de l’1.1.1999 al 31.12.2001 (codi de
conveni núm. 0810282) (art.18); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Treballs en alçada, SL, per al període 1.9.1999 a
31.12.2002 (codi de conveni núm. 0810512) (art.15); conveni col·lectiu de treball de distribuïdors majoristes d'alimentació de
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treballadors o ho permeten amb caràcter excepcional; limitació que contradiu la finalitat de conciliació de la vida
familiar/privada i laboral de les persones treballadores.
e.e)

Contracte a temps parcial

Tot i que el contracte a temps parcial constitueix una modalitat contractual que pot facilitar la conciliació de la
vida privada/familiar i laboral de les persones treballadores, el cert és que la regulació legal possibilita un
important marge de flexibilitat per a l’empresari pel que fa al nombre d’hores de treball que la persona
treballadora hagi finalment de realitzar i a la seva distribució. Precisament per això, la negociació col·lectiva està
cridada a desenvolupar un important paper quant a la millora de les previsions legals tot establint certs límits que
permetin fer efectiva la conciliació de la vida familiar i laboral.
Amb tot, de l’anàlisi convencional duta a terme es desprèn que la majoria de convenis col·lectius no incorporen
cap referència a aquesta modalitat contractual i, els pocs que ho fan, es limiten a reiterar part de les previsions
47
legals o, com a màxim, a fixar un mínim d’hores setmanals o mensuals per tal de poder contractar a temps
48
49
parcial, o a fixar un percentatge màxim de contractació a temps parcial.
f)

Retribució i conciliació

Com ja s’ha anunciat, un altre element molt importat a l’hora de fer compatible la vida laboral i la vida familiar i
privada és el sistema de retribució, de tal manera que la retribució hauria de considerar més els resultats o
productivitat del treball que la disponibilitat horària del treballador o treballadora en aquelles activitats de “creació”
o de component preferentment intel·lectual.
A la negociació col·lectiva actual continuen sent nombrosos els complements salarials que valoren
50
específicament un horari més gran o la disponibilitat horària del treballador, si bé és cert que, en molts casos, es
tracta d’activitats en què la disponibilitat horària pot ser raonable, com ara les activitats de manteniment o
abastiment de serveis essencials per a la comunitat, mitjans de comunicació, o serveis mèdics.

Barcelona i província per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 0801355) (art.12); conveni col·lectiu de treball de les
empreses consignatàries del mercat central del peix de Barcelona per al període 1.2.2002-31.1.2004 (codi de conveni núm.
0801525) (art. 29); conveni col·lectiu de treball de les Pompes fúnebres de la província de Barcelona per als anys 2003-2005
(codi de conveni núm. 0801545) (art.18); conveni col·lectiu de treball de les Pompes fúnebres de la província de Barcelona per
als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 0801545) (art.18); conveni col·lectiu de treball de manteniment de cabines, suports i
telèfons d’ús públic de la província de Barcelona per als anys 2001-2002 (codi de conveni núm. 0811735) (art. 24); conveni
col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de la construcció, de la província de Tarragona, per als anys 2004-2006
(codi de conveni núm. 4301475) (art.17).
46

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Urbaser, SA (abans Cosbapsa) de Calafell i Segur de Calafell per als anys
2002-2005 en el Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Tarragona (codi de conveni núm. 4300781)
(art.30).
47

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inspección y Mantenimiento, SA, per als anys 2002 al 2004 (codi de conveni
núm. 7901872) (art.13).
48

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa UTE Sanejament Palafrugell, de Palafrugell, per al 1998-2001 (codi conveni
1701292) (art.13).
49

Conveni col·lectiu de distribuïdors majoristes d’alimentació de Barcelona i província per als anys 2003-2006 (codi de
conveni núm. 0801355) (art.28).
50

Així, per exemple, el conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis, SA, Fisersa Aigües, SA, Fisersa
Transports, SA, Fisersa Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al 2003 (codi conveni 1700692), a
més de fixar un plus de reserva o guàrdia per als treballadors que hagin d’estar localitzables per dur a terme treballs d’urgència,
estableix al seu art. 48 un complement salarial de “major horari”. En la mateixa línia, el conveni col·lectiu de treball de les
empreses municipals del grup Fisersa, de Figueres, per al 2004-2007 (codi de conveni núm. 1701513), a banda d’establir
igualment un plus de reserva o guàrdia per al personal que hagi d’estar localitzable per a la realitació de treballs d’urgència, fixa
un “complement de disponibilitat” al seu art.47. En sentit similar, el conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per a
l'empresa CPC España, SA, per als anys 1997-1998, recull al seu art. 28 un plus de prolongació de jornada. Per la seva banda,
el conveni col·lectiu de l'empresa Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales (SAUR), SA, per als anys 1995-1997 (codi
conveni 0804022) estableix un plus de disponibilitat i un plus de dedicació, que, en definitiva, imposen al treballador el treball
nocturn o en festius o la prolongació de la seva jornada ordinària (art.39 i 40). Igualment, el conveni col·lectiu de les Pompes
fúnebres de la província de Barcelona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 0801545) (art.31e) estableix un plus de
dedicació, atenent al fet que, les circumstàncies especials que hi ha a les empreses de serveis funeraris no permeten una
programació adequada de les 80 hores extres possibles d'acord amb les circumstàncies esdevingudes.
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D’altra banda, convé significar que són majoritaris els convenis col·lectius que estableixen plusos o complements
d’assistència i puntualitat, d’absentisme i/o altre tipus de complements retributius (plus conveni, participació en
beneficis o altres) que poden veure’s retallats en la seva quantia o fins i tot suprimits quan s’assoleix un
determinat percentatge d’absentisme de forma col·lectiva i/o individual.
En aquest sentit, és oportú destacar que bona part dels convenis col·lectius que estableixen plusos d’assistència
o puntualitat exclouen del còmput d’absències les derivades de l’exercici del descans per maternitat o dels
51
permisos retribuïts previstos legal i convencionalment per a l’atenció de certes responsabilitats familiars. Convé
subratllar, però, que alguns convenis col·lectius regulen com a figura diferenciada del plus d’assistència un
complement d’absentisme en què sí que es computen tot tipus de faltes o bona part de les faltes d’assistència,
fins i tot justificades i amb dret a retribució. Així, per exemple, el conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Manufacturas de Fieltros Industriales, SA, per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0802922), a banda del
plus s’assistència, estableix al seu art. 98 un complement d’absentisme per als treballadors les absències dels
quals, del tipus que siguin, llevat de les dels representants legals dels treballadors per al desenvolupament de la
52
seva funció, no superin els 5 dies laborables al semestre.
Amb tot, l’absentisme laboral, sobretot l’absentisme laboral femení, és donat en bona mesura per la manca de
reconeixement legal i convencional de permisos retribuïts per fer front a situacions tan freqüents a la pràctica
com ara la necessitat d’acompanyar els fills menors o altres familiars dependents a una visita mèdica o haver
d’atendre’ls personalment mentre dura la malaltia, que no ha de ser necessàriament greu, o assistir a una reunió
al centre escolar.
És per això que els negociadors podrien tractar d’atendre aquestes situacions, sobretot en relació amb
determinats treballs o funcions en què la puntualitat i fins i tot l’assistència no són tan importants com la
responsabilitat en l’execució de la feina o l’acompliment d’objectius, contemplant un horari flexible d’entrada i de
sortida, recuperable durant la setmana o el mes.
g)

Mobilitat laboral i preferències de permanència per raó de conciliació

La normativa internacional i comunitària s’ha centrat en la protecció de la maternitat i paternitat així com en el
tractament del temps de treball per tal de facilitar la conciliació entre vida laboral i familiar de les persones que
treballen, com ara la mobilitat geogràfica o la modificació substancial de les condicions de treball i, en particular,
de l’horari de treball.
Amb tot, resulta d’interès destacar la Recomanació núm. 165 de la OIT, de 1981, que completa el conveni núm.
156 de l’OIT, de 1981, sobre treballadors amb responsabilitats familiars, ja que una de les mesures proposades
per tal de permetre els treballadors amb responsabilitats familiars conciliar la seva vida laboral i familiar és la de
tenir en compte a l’hora de traslladar treballadors d’una localitat a una altra les responsabilitats familiars
d’aquests treballadors i factors com ara la localitat d’ocupació del cònjuge i les possibilitats d’educació dels fills.
Si la preferència per a la mobilitat geogràfica a favor del cònjuge del treballador prèviament traslladat gaudeix de
reconeixement a nivell legal, no succeeix el mateix amb la prioritat de permanència a favor dels treballadors amb
responsabilitats familiars.
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És el cas, entre d’altres, del conveni col·lectiu de treball de l’empresa Colomer Beauty and Professional Products, SL
(centre de treball del carrer Potosí, 7, de Barcelona), per als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm. 0802251) (art. 35);
conveni col·lectiu de treball de l’empresa Manufacturas de Fieltros Industriales, SA, per als anys 2002-2005 (codi de conveni
núm. 0802922) (art. 45); conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període
15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) (art. 22); conveni col·lectiu de treball del comerç en general de la
província de Girona per al 2002-2003 (codi de conveni núm. 1700035) (art. 34); conveni col·lectiu de treball del sector de la
Indústria Metal·logràfica de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7900285) (art.35)
52

En la mateixa línia, el conveni col·lectiu de treball de l'empresa Telesco Control de Puertas, SA, per a l'any 1998 (codi de
conveni núm. 0804222) estableix al seu art. 24 una prima d’absentisme considerant com a hores d’absentisme totes les faltes
d'assistència a la feina en horari normal del calendari establert, llevat dels permisos per matrimoni, de les hores esmerçades
pels delegats de personal en funcions sindicals, de les votacions per a l'elecció dels delegats de personal, de les revisions de
salut anuals de la Mútua Asseguradora i dels permisos particulars recuperables que hagin estat recuperats efectivament. En
sentit similar, conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de confecció de pelleteria de Catalunya per als anys 20032005 (codi de conveni núm. 7900305) (art.20).
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Interessa precisar en aquest punt que la Llei de relacions laborals de 1976 recollia la prioritat de permanència,
entre d’altres, dels treballadors titulars de família nombrosa, si bé aquesta va desaparèixer a nivell heterònom
amb la promulgació de la Llei de l’estatut dels treballadors de 1980.
Per la seva banda, la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de
les persones treballadores, en línia amb la regulació comunitària i internacional, va introduir modificacions a
l’Estatut dels treballadors en matèria de permisos, suspensions, excedències i reducció de jornada per raó de
maternitat o paternitat o cura de familiars; no obstant això, la dita norma no va atendre a la incidència dels canvis
organitzatius en les possibilitats de conciliació entre vida familiar i vida laboral i es va perdre l’ocasió de modular
l’exercici del poder empresarial de mobilitat geogràfica de conformitat amb allò establert a la Recomanació núm.
165 de la OIT, de 1981.
Amb tot, la negociació col·lectiva ha fixat sovint criteris de selecció de treballadors en el marc dels procediments
de mobilitat geogràfica, entre els quals figuren les responsabilitats familiars. Així, són habituals, sobretot a la
negociació col·lectiva supraempresarial, criteris com ara el nombre de fills en edat escolar, l’estat civil o, en
general, les circumstàncies familiars.
En tot cas, a manca de previsió convencional, quan l’empresari disposi de diversos treballadors que tinguin una
qualificació professional igual o similar idònia al perfil professional del lloc de treball de destí però que presentin
circumstàncies personals o familiars marcadament diferents, hauria de seleccionar el treballador o treballadors
als quals la mobilitat geogràfica ocasioni un menor sacrifici en els seus interessos personals i familiars i, si no
procedeix en aquest sentit, haurà d’aportar un criteri objectiu i raonable que permeti excloure l’arbitrarietat de
l’elecció.
De la mateixa manera, quan el canvi d’horari o de torn no hagi d’afectar de la mateixa manera tots els
treballadors de l’empresa, centre de treball, secció o categoria professional, sinó que s’individualitzi en no gaires
treballadors, l’elecció dels treballadors afectats pel canvi no serà lliure sinó sotmesa als mateixos paràmetres ja
enunciats.
h)

Acció social

A la negociació col·lectiva tant de nivell empresarial com supraempresarial, són molt freqüents els convenis
col·lectius que reconeixen ajuts de tipus econòmic a favor dels treballadors amb responsabilitats familiars. Els
ajuts més comuns són els següents:
53

a)

premi per natalitat ; en què són encara minoritaris els convenis que inclouen l’adopció.

b)

premi per nupcialitat

55
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o per consolidació de parella
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–en què l’ajut s’estén a les parelles de fet–;
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El conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de Serveis Públics de Tortosa per a l’any 2000 (codi de conveni
núm. 4302152) indica al seu art.18: “Premi a la natalitat pel naixement de cada fill, els treballadors percebran un premi per
natalitat en la quantia fixada en l’annex 1”. En la mateixa línia, conveni col·lectiu de treball de l’empresa Colomer Beauty and
Professional Products, SL (centre de treball del carrer Potosí, 7, de Barcelona), per als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm.
0802251) (art.42); conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període 15.12.199731.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) (art.48)
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Així, l’art.26 del conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003 a 2006 (codi de
conveni núm. 4302472).
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Així, el conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de Serveis Públics de Tortosa per a l’any 2000 (codi de
conveni núm. 4302152) al seu art.17 estableix: “Els treballadors que contraguin matrimoni, percebran un premi per nupcialitat
en la quantia fixada en l’annex 1, sempre que romanguin en actiu a l’empresa”. En aquest sentit també conveni col·lectiu de
treball de l’empresa Colomer Beauty and Professional Products, SL (centre de treball del carrer Potosí, 7, de Barcelona), per
als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm. 0802251) (art.41); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Manufacturas de
Fieltros Industriales, SA, per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0802922) (art.88); conveni col·lectiu de treball de
l'empresa Skis Rossignol de España, SA (centre de treball d'Artés) per als anys 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 0804011)
(art.28) ; conveni col·lectiu de treball del sector de consignataris de vaixells de la província de Tarragona per als anys 20032004 (codi de conveni núm. 4300135) (art.22).
56

Així, el conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003 al 2006 (codi de conveni
núm. 4302472) indica al seu art. 25: “Els treballadors en actiu que contraguin matrimoni, o es constitueixin com a parella de fet,
registrades com a tal al Registre Municipal corresponent, percebran un premi per matrimoni o consolidació de parella en la
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c)

ajuts per fill discapacitat;

d)

ajuts o beques escolars o per estudi de fills ;

e)

ajuts per préstecs als treballadors que, per problemes de salut i altres circumstàncies personals i/o
59
familiars, hagin de fer front a despeses de caràcter extraordinari.

58

quantia fixada en l'annex 1”. Vegeu igualment conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA,
per al període 15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) (art.48); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Robert
Bosch España Fábrica Castellet, SA (centre de treball de Castellet i la Gornal), per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm.
0808551) (art.70 i 75).
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Així, per exemple, el conveni col·lectiu de treball de les empreses municipals del grup Fisersa, de Figueres, per al 20042007 (codi de conveni núm. 1701513) disposa al seu art.68: “Els treballadors que tinguin fills disminuïts, tant físics com
psíquics, han de rebre una ajuda complementària a la que puguin rebre d'alguna administració o entitat. L'ajuda és de 120
euros per mes natural i fill quan acreditin despeses de docència o rehabilitació en un centre d'atenció especialitzat. En els altres
casos l'ajuda és de 90 euros per mes natural i fill. El treballador està obligat a comunicar d'immediat a l'empresa qualsevol
modificació de la situació que pugui modificar aquesta ajuda. En tots els casos cal l'informe favorable del servei mèdic
d'empresa, previ a la concessió dels ajuts i/o en les variacions del grau de minusvalidesa, el qual ha de revisar les resolucions
de les qualificacions de la disminució emeses per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o pel CRAM en els casos de
fills afectats per una gran invalidesa i a càrrec dels pares”.
Amb una regulació similar, vegeu, entre d’altres, conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de Serveis Públics de Tortosa per
a l’any 2000 (codi de conveni núm. 4302152) (art.23); conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003
al 2006 (codi de conveni núm. 4302472) (art. 29); conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya de les divisions empresarials
Ferrocarril i estació de muntanya de Ribes-Núria, Funiculars de Montserrat i Estació de muntanya de la Molina, per als anys 2000-2002
(codi de conveni núm. 7900231) (art. 26); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inspección y Mantenimiento, SA, per als anys 2002 al
2004 (codi de conveni núm. 7901872) (art.38); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Colomer Beauty and Professional Products, SL
(centre de treball del carrer Potosí, 7, de Barcelona), per als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm. 0802251) (art.44); conveni col·lectiu
de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període 15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272);
conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període 15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni
núm. 0803272) (art.39); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales (SAUR), SA, per als anys
1995-1997 (codi de conveni núm. 0804022) (art. 58); conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona
per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0805785)(art. 31); conveni col·lectiu de treball del sector de consignataris de vaixells de la
província de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 4300135) (art. 25.5); conveni col·lectiu de treball del sector de la
indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7900285) (art. 48).
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Així, per exemple, el conveni col·lectiu de treball de l’empresa Urbaser, SA (abans Cosbapsa) de Calafell i Segur de
Calafell per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 4300781) assenyala al seu art. 35: “Per cada fill en edat compresa entre
els 3 anys i els 18 anys d’edat, i que estiguin matriculats en un centre educatiu homologat, s’abonarà anualment i prèvia
l’acreditació per la persona interessada, la quantitat que figura en les taules de l’annex 1. Aquest pagament s’efectuarà d’una
sola vegada i durant el mes d’octubre, prèvia l’acreditació documental pel treballador. Durant el mes de setembre, l’empresa
sol·licitarà a cada treballador beneficiari de la dita ajuda, els documents acreditatius —certificat de matrícula del centre escolar
i/o centre d’estudis–, amb el llibre de família, per a la seva acreditació i comprovació del fill/a que es trobi a càrrec seu i que
sigui creditor de l’ajuda”. En la mateixa línia, el conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de Serveis Públics de
Tortosa per a l’any 2000 (codi de conveni núm. 4302152) indica al seu art.16: “Els treballadors que tinguin fills que cursin
estudis d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat o estudis universitaris rebran un ajut anual en la quantia fixada en
l’annex 1. Aquest ajut es farà efectiu el mes de novembre, prèvia comprovació d’estar realment cursant els estudis. Aquells que
estiguin gaudint d’una beca oficial, no tindran dret a cap ajut”.
Amb una regulació similar, vegeu, entre d’altres, conveni col·lectiu del sector del comerç del metall de la província de
Barcelona per als anys 2001-2004 (codi de conveni núm.0800765); conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Serveis
Públics, SL, per als anys 2003 al 2006 (codi de conveni núm. 4302472) (art.24); conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Colomer Beauty and Professional Products, SL (centre de treball del carrer Potosí, 7, de Barcelona), per als anys 1999 i 2000
(codi de conveni núm. 0802251) (art.43); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Manufacturas de Fieltros Industriales, SA,
per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 0802922) (arts.100 i 101); conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc
Zoològic de Barcelona, SA, per al període 15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) (art.36); conveni col·lectiu
de treball de l'empresa Skis Rossignol de España, SA (centre de treball d'Artés) per als anys 2003 i 2004 (codi de conveni núm.
0804011) (art.27) ; conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fercable, SA (centre de treball de Sant Vicenç dels Horts) per als
anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0805932) (art. 28); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Robert Bosch España
Fábrica Castellet, SA (centre de treball de Castellet i la Gornal), per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0808551)
(art.66); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Gráficas Terrassa, SA, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm.
0808612) (art. 28); conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 20012004 (codi de conveni núm. 0800765) (art.30); conveni col·lectiu de treball de manufactures de productes abrasius de la
província de Barcelona per al període 1.4.2003-31.3.2006 (codi de conveni núm. 0802365) (art. 59); conveni col·lectiu de treball
de sector de les cooperatives del camp de la província de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 4300165)
(art.51); conveni col·lectiu de treball del sector de cuirs, repussats, marroquineria i similars, per als anys 2000 a 2003 (codi de
conveni núm. 7900115 (art.18); conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys
2003-2004 (codi de conveni núm. 7900285) (art.47).
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Així, el conveni col·lectiu de treball de l’empresa Urbaser, SA (abans Cosbapsa) de Calafell i Segur de Calafell per als
anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 4300781) disposa al seu art. 41: “S’estableix un fons econòmic i específic, a determinar
al seu moment, per a l’ajuda dels treballadors que, per problemes de salut i altres circumstàncies personals i/o familiars, hagi
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f)

préstecs d’habitatge que es concedeixen amb preferència per motius familiars;

g)

complement per part de l’empresa de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social fins al 100%
del salari que rebia la treballadora durant el mes anterior a les situacions de maternitat i risc durant
61
l’embaràs.

11.1.3.

i

ESTRUCTURA NEGOCIAL

Atesa l’hetereogeneïtat de matèries que integren la política de conciliació de la vida familiar/personal i laboral de
les persones treballadores, haurem de distingir entre la regulació de les qüestions directament vinculades a nivell
legal a la conciliació com ara els permisos, reduccions de jornada i excedències per a l’atenció de les
responsabilitats familiars i la regulació d’altres qüestions que, a nivell legal, no apareixen vinculades a la
conciliació com ara el temps de treball o la retribució.
Pel que fa als permisos, reduccions de jornada i excedències per a l’atenció de les responsabilitats familiars,
interessa destacar que es tracta d’una matèria freqüentment regulada pels convenis col·lectius tant de nivell
empresarial com supraempresarial, si bé és a nivell supraempresarial on trobem regulacions més noves, com ara
la possibilitat d’acumular les hores de reducció de jornada per lactància, o regulacions que milloren més els drets
mínims legalment establerts.
Respecte a la matèria de temps de treball, i, en particular, a la distribució irregular de la jornada, cal indicar que
es tracta d’una matèria freqüentment regulada mitjançant conveni o acord d’empresa, sens perjudici que el
conveni col·lectiu de nivell supraempresarial o empresarial fixi el marc general de referència dintre del qual ha
d’actuar el conveni o l’acord d’empresa.
Quant a la retribució i la seva incidència en la conciliació de la vida familiar/personal i laboral de les persones
treballadores, convé significar que són majoritaris tant a nivell empresarial com supraempresarial els convenis
col·lectius que estableixen plusos o complements d’assistència i puntualitat, d’absentisme i/o un altre tipus de
complements retributius (plus conveni, participació en beneficis o altres), que poden veure’s retallats en la seva
quantia o fins i tot suprimits quan s’assoleix un determinat percentatge d’absentisme de forma col·lectiva i/o
individual.

11.2.

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I NO-DISCRIMINACIÓ I MESURES ANTIASSETJAMENT

11.2.1.

INTRODUCCIÓ

La pretensió d’aquest capítol no és la d’oferir una visió transversal de la igualtat de tractament i no-discriminació
a partir de l’anàlisi de la regulació convencional de les principals condicions de treball i la seva incidència en
l’assoliment d’una igualtat real entre les persones treballadores –anàlisi per matèries que correspon als diversos

de fer front a unes despeses de caràcter extraordinari. S’elaborarà, conjuntament, entre l’empresa i una representació dels
treballadors un estudi i un redactat de la situació, el qual s’inclourà aquest en les normes de desenvolupament que
s’estableixen en la gestió del fons social”.
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Així, conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya de les divisions empresarials Ferrocarril i estació de muntanya de
Ribes-Núria, Funiculars de Montserrat i Estació de muntanya de la Molina, per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm.
7900231) (art. 31).
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El conveni col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 7901472)
estableix al seu art. 86:
“L'Empresa ha de complementar les prestacions econòmiques que percebi la treballadora de part de la Seguretat Social en
la situació de maternitat o risc durant l'embaràs amb la quantia necessària perquè, en conjunt, la treballadora percebi, per dia
de maternitat, el 100% de la mitjana diària de la meritació total del mes anterior a aquesta situació, excepte les hores
extraordinàries i els conceptes salarials de pagament no periòdic i/o extraordinaris. Aquest complement s'abona des del primer
dia i fins que finalitzi aquesta situació de maternitat”. Vegeu també conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic
de Barcelona, SA, per al període 15.12.1997-31.12.1999 (codi de conveni núm. 0803272) (art. 34); conveni col·lectiu de treball
de la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0809522) (art.41);
conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per a l'empresa CPC España, SA, per als anys 1997-1998, art.33.4; conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Colomer Beauty and Professional Products, SL (centre de treball del carrer Potosí, 7, de
Barcelona), per als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm. 0802251) (art.45).
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capítols d’aquest treball–, sinó que el seu objectiu principal és determinar el grau d’implantació a la negociació
col·lectiva de clàusules declaratives promocionals de la igualtat i no-discriminació i de polítiques específiques
d’igualtat i no-discriminació o de codis de conducta per a la defensa dels drets fonamentals dels treballadors i
treballadores de Catalunya, incloent-hi els codis de conducta antiassetjament.
Com a marc jurídic general en matèria d’igualtat de tractament en l’ocupació i en les condicions de treball, hem
de partir de les últimes normes comunitàries sobre el particular, com són les directives 2000/43/CE del Consell,
de 29 de juny del 2000, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tractament de les persones
independentment del seu origen racial o ètnic; 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre del 2000, relativa a
l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tractament en l’ocupació, en relació amb l’origen racial o ètnic,
la religió o conviccions, la discapacitat, l’edat o l’orientació sexual; i la Directiva 2002/73/CE, de 23 de setembre
del 2002, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual es modifica la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrer de
1976, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tractament entre homes i dones pel que fa a l’accés a
l’ocupació, a la formació i a la promoció professionals.
El principi d’igualtat de tractament entre dones i homes està fermament establert en l’apartat 2 de l’article 3 del
TCE i en un ampli conjunt de normes comunitàries, i, especialment, en la Directiva 76/207/CEE del Consell, de 9
de febrer de 1976, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tractament entre homes i dones pel que fa a
l’ocupació, a la formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball; norma que, com s’ha indicat,
ha estat objecte de modificació per la Directiva 2002/73/CE.
Pel que fa a l’espai vital de la negociació col·lectiva en la promoció de la igualtat de tractament entre dones i
homes, un dels aspectes més rellevants que estableix la Directiva 76/207/CEE, en la seva versió actualitzada, és
el relatiu a l’obligació dels Estats membres d’alentir els interlocutors socials a celebrar convenis que estableixin
normes antidiscriminatòries i als empresaris a fomentar la igualtat de tractament entre dones i homes al lloc de
treball de forma planificada i sistemàtica, presentant a aquests efectes als treballadors i/o als seus representants,
amb una periodicitat regular idònia, informació adequada sobre la igualtat de tractament de dones i homes a
l’empresa; informació que podrà incloure estadístiques sobre la proporció de dones i homes en els diferents
nivells de l’organització, així com possibles mesures per millorar la situació, determinades en cooperació amb els
representants dels treballadors (art. 8 ter).
La normativa heterònoma espanyola encara no estableix una previsió específica en el sentit indicat, com ja ho
fan altres normatives comunitàries. És el cas de la normativa francesa. Certament, el codi de Treball francès
estableix l’obligació de negociació periòdica al nivell sectorial (art. L.132-12) i empresarial (art. L.132-27) sobre
els objectius en matèria d’igualtat professional entre dones i homes, a partir d’un diagnòstic previ realitzat sobre
la base d’un informe comparatiu sobre la situació professional de les dones i homes del sector o de l’empresa,
que ha de ser facilitat per les organitzacions patronals o, si escau, per l’empresari.
Amb tot, en el marc del nostre ordenament intern, interessa referir-se a l’Acord interconfederal per a la negociació
col·lectiva 2005 (AINC 2005), de març del 2005, subscrit per les organitzacions sindicals UGT i CCOO i les
organitzacions empresarials CEOE i CEPIME, en la mesura en què dedica el seu capítol VI a la igualtat de
tractament i d’oportunitats. Pel que fa, en particular, a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, les
organitzacions signants estableixen com a criteris generals a tractar per la negociació col·lectiva els següents:
a)

l’adopció de clàusules declaratives antidiscriminatòries, que poden incloure’s com a principi general o de
manera específica en apartats concrets del conveni;

b)

l’adequació del contingut dels convenis col·lectius a la normativa vigent, o, si escau, la millora d’aquesta,
eliminant aquelles clàusules que estiguin superades per modificacions normatives en matèria d’igualtat
de tractament i no-discriminació, incloent-hi els continguts en matèria de prevenció de riscos laborals
(maternitat, lactància i reproducció) i el tractament de l’assetjament sexual;

c)

contribuir a l’establiment d’un marc equitatiu per al desenvolupament de les condicions de treball
d’homes i dones, propiciant aquelles actuacions que eliminin els obstacles per a la dita equitat, i, si
escau, acudint a la inclusió d’accions positives quan es constati l’existència de situacions desiguals de
partida vinculades a les condicions laborals;
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d)

la inclusió de clàusules d’acció positiva per fomentar l’accès de les dones, en igualtat de condicions a
sectors i ocupacions en què es trobin subrepresentades;

e)

en la conversió de contractes temporals a fixos, la fixació de criteris que afavoreixin les dones que, en
igualtat de condicions i mèrits, es trobin més afectades que els homes pel nivell de temporalitat;

f)

l’estudi i, si escau, l’establiment de sistemes de selecció, classificació, promoció i formació, sobre la
base de criteris tècnics, objetius i neutres per raó de gènere;

g)

l’eliminació del llenguatge sexista en la classificació professional;

h)

l’esmena de les diferències retributives que hi pugui haver per una inadequada aplicació del principi
d’igualtat de retribució per treballs d’igual valor –resulta especialment útil a aquests efectes l’anàlisi i
aplicació, si escau, de sistemes de valoració dels llocs de treball que permetin avaluar periòdicament
l’enquadrament professional–;

i)

un tractament de la jornada laboral, vacances, programació de la formació, etc. que permeti conciliar les
necessitats productives i les de caire personal o familiar, i

j)

l’avaluació de l’aplicació del conveni des de la perspectiva de gènere, mitjantçant el seguiment realitzat
per la comissió paritària, que es dotarà, si s’escau, del corresponent assessorament i que pot delegar
aquesta tasca en comissions de treball específiques.

A Catalunya, hem de destacar igualment l’Acord interprofessional de Catalunya 2005-2007, de 17 de juny del
2005, signat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya,
d’una banda, i Foment del Treball Nacional, de l’altra, on s’indica la conveniència que la negociació col·lectiva, de
conformitat amb la Directiva 2002/73/CE, reguli els següents continguts:
a)

l’adopció de clàusules declaratives antidiscriminatòries;

b)

l’adequació dels convenis a la normativa vigent eliminant, si escau, aquelles clàusules que estiguin
superades per modificacions normatives;

c)

l’establiment de criteris i/o proves objectives en els requeriments per a accedir a un lloc de treball que
garanteixin que el sexe de la persona o les seves circumstàncies familiars no tinguin influència en
l’elecció;

d)

explicitar en els convenis col·lectius el principi d’igualtat retributiva per treballs d’igual valor;

e)

revisar els sistemes de classificació i valoració del treball per tal de garantir la no-discriminació de les
dones en l’enquadrament professional i les retribucions;

f)

garantir el dret al treball de les dones embarassades, així com la seva seguretat i salut al lloc de treball;

g)

promoure que les empreses es dotin d’un codi de conducta i un protocol d’actuació per tal de protegir la
dignitat d’homes i dones i combatre l’assetjament sexual, i la inclusió als convenis d’una clàusula
d’assetjament sexual, i

h)

tenir en compte que el TLC pot conèixer els conflictes generats per motiu de discriminació de gènere i
igualtat d’oportunitats.

Tot i la naturalesa obligacional d’aquests tipus d’acords, cal reconèixer la importància d’aquests en punt a millorar
la qualitat dels continguts de la negociació col·lectiva, i, en particular, en la promoció de la igualtat de dones i
homes.
A banda de la promoció de la igualtat de tractament entre dones i homes, als darrers anys, l’acció comunitària ha
pretès abordar la matèria d’igualtat de tractament i no-discriminació de totes les persones com a dret universal
des d’una perspectiva més àmplia que la de la igualtat entre dones i homes, mitjançant l’establiment d’un marc
per lluitar contra la discriminació per motius d’orígen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o
orientació sexual, tenint en compte a aquests efectes que la Carta comunitària dels drets socials fonamentals
dels treballadors i la Carta dels drets fonamentals de la Unió reconeixen la importància de combatre tota forma
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de discriminació i, especialment, la necessitat d’adoptar mesures adequades per a la integració social i
econòmica de les persones grans i de les persones amb discapacitat.
Les directives 2000/43/CE i 2000/78/CE parteixen de definir els conceptes de discriminació directa i indirecta
basada en els motius específicament presos en consideració en aquestes normes i estenen expressament la
igualtat de tractament i la tutela antidiscriminatòria a les condicions d’accés a l’ocupació, a l’activitat per compte
propi i a l’exercici professional, inclosos els criteris de selecció i les condicions de contractació i promoció, a
l’accés a tots els tipus i nivells d’orientació professional, formació professional, formació professional superior i
reciclatge, inclosa l’experiència laboral pràctica, a les condicions d’ocupació i treball, inclosos l’acomiadament i la
remuneració, a l’afiliació i participació en una organització de treballadors o d’empresaris, i, en el cas de la
Directiva 2000/43/CE, a la protecció social, inclosa la seguretat social i l’assistència sanitària; els avantatges
socials, l’educació, l’accés a béns i serveis disponibles per al públic i l’oferta d’aquests, inclòs l’habitatge.
Atesa la necessitat de transposar les directives 2000/43/CE i 2000/78/CE al nostre ordenament jurídic intern, per
esgotament del període màxim establert a aquests efectes, el legislador espanyol va promulgar dues lleis: les
lleis 51/2003, de 2 de desembre, sobre igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accés universal de les persones
amb discapacitat, i 62/2003, de 30 de desembre, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
Als efectes del nostre estudi, ens centrarem en les previsions de la Llei 62/2003, sobre igualtat de tractament i
no-discriminació en el treball de les persones per l’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o
orientació sexual, atès el fet que la Llei 51/2003 no s’aplica a les relacions laborals en el sector privat. En
particular, cal veure si aquesta norma atorga un espai d’intervenció específic a la negociació col·lectiva en aquest
àmbit. La resposta és contundent: la norma legal no optimitza les possibilitats d’actuació que atorga la Directiva
2000/78/CE, ja que, obviant allò disposat a l’art. 13 de l’esmentada norma comunitària, no fomenta el diàleg
social a fi de promoure la igualtat de tractament i les bones pràctiques al lloc de treball ni fomenta, de forma
particular, que els convenis col·lectius estableixin normes antidiscriminatòries relatives a l’origen racial o ètnic,
religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual de les persones treballadores.
En tot cas, i atesa l’àmplia competència reguladora de la negociació col·lectiva derivada de l’article 85 ET, la seva
actuació o iniciativa reguladora no requereix la crida expressa del legislador, de tal manera que res no impedeix
que assumeixi una funció promocional de la igualtat de tractament i d’oportunitats a les empreses.
En aquesta línia, hem de referir-nos, novament, a l’AINC 2005, ja que estableix criteris d’actuació a seguir per la
negociació col·lectiva en aquest àmbit. Així:
a)

l’adopció de clàusules declaratives antidiscriminatòries, que poden incloure’s com a principi general o de
manera específica en apartats concrets del conveni;

b)

l’adequació del contingut dels convenis col·lectius a la normativa vigent, o, si escau, la millora d’aquesta,
eliminant aquelles clàusules que estiguin superades per modificacions normatives en matèria d’igualtat
de tractament i no-discriminació;

c)

preveure la promoció de l’estabilitat laboral dels joves i una formació adequada a la seva activitat;

d)

aplicar les mateixes condicions laborals per als immigrants que per a la resta de treballadors en formes i
tipus de contractació, retribucions, prevencions i seguretat, classificació i promoció, formació i dret a
prestacions socials;

e)

afavorir la incorporació a l’ocupació dels treballadors amb discapacitat, atenent a factors com ara les
característiques dels sectors i de les empreses, les capacitats i les aptituds dels treballadors i la possible
adaptació dels llocs de treball;

f)

la igualtat de drets dels treballadors contractats a temps parcial i amb contractes temporals amb els que
són contractats a jornada completa i amb contractes indefinits, respectivament, i

g)

evitar la discriminació dels treballadors de més edat en l’accés i manteniment de l’ocupació.

Pel que fa a la lluita contra les conductes d’assetjament –sexual i moral– a la feina, val a dir que l’assetjament
sexual va rebre molt aviat a nivell comunitari i a nivell intern un tractament jurídic específic, en tant que el
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tractament jurídic de l’assetjament moral s’ha fet esperar algunes dècades més, coincidint amb el tractament
“mediàtic” del tema pels mitjans de comunicació social, i, pel que fa als països europeus, cal situar-lo a finals dels
anys 90 i principis del segle XXI, amb la notable excepció de Suècia, que compta ja des de l’any 1994 amb una
62
regulació normativa específica sobre la matèria.
En el cas espanyol, la primera literatura jurídica i doctrina judicial sobre asssetjament moral es farà esperar fins a
l’any 2001, sense que encara se n’hagi promulgat una normativa específica, com ha succeït ja a
63
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França, Bèlgica i Finlàndia, excepte el tractament parcial –i, al nostre parer, deficient o defectiu– de què ha
estat objecte la matèria per part de les Lleis 51/2003, de 2 de desembre, sobre igualtat d’oportunitats, nodiscriminació i accés universal de les persones amb discapacitat, i 62/2003, de 30 de desembre, sobre mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, ja que en ambdós casos es tracta la qüestió únicament des de la
perspectiva de la lluita contra la discriminació per raó de l’origen racial o ètnic, la religió o conviccions, la
discapacitat, l’edat o l’orientació sexual. Certament, aquestes normes, en línia amb les directives comunitàries
abans esmentades, només es refereixen a les conductes d’assetjament discriminatori.
Això ha determinat que, avui, només l’assetjament discriminatori rebi un tractament jurídic específic al nostre
ordenament jurídic. Però és que, a més a més, només un determinat tipus d’assetjament discriminatori és objecte
de tractament jurídic autònom: l’assetjament per raó de l’origen racial o ètnic, la religió o conviccions, la
discapacitat, l’edat o l’orientació sexual.
Amb tot, cal reconèixer que la noció d’”assetjament” que es recull tant a les directives comunitàries citades com a
les lleis 51/2003 i 62/2003 ens ha proporcionat els elements definitoris essencials de la conducta de què tractem.
Així, atenent principalment a la definició d’”assetjament” proporcionada per la Llei 62/2003 al seu art. 28.1 d), que
reprèn i retoca mínimament la definició avançada per la Llei 51/2003, l’assetjament es defineix com “tota
conducta no desitjada relacionada amb l’origen racial o ètnic, la religió o conviccions, la discapacitat, l’edat o
l’orientació sexual d’una persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i
crear un entorn intimidatori, humiliant o ofensiu”.
Es tracta, per tant, d’una conducta no desitjada, de caràcter greu, ja que és apta per crear un entorn intimidatori,
humiliant o ofensivu que atempta contra la dignitat de la persona, que no requereix un especial ànim subjectiu en
la seva producció –ja que pot tenir per finalitat o efecte la creació d’un entorn hostil–, i que tampoc requereix la
66
producció d’un resultat danyós en la víctima –dany psíquic. .
Ara bé, a partir d’aquest concepte “macro” hem de construir les definicions de les seves dues manifestacions
pràctiques: l’assetjament sexual i l’assetjament moral.
Pel que fa a l’assetjament sexual en el treball, interessa referir-se a la STCO 224/1999, de 13 de desembre, en la
mesura en què ens ofereix els criteris definitoris claus de l’esmentada conducta, diferenciant entre l’assetjament
sexual d’intercanvi i l’assetjament sexual ambiental.
Així, el Tribunal Constitucional assenyala al seu F.J.3r que, en l’àmbit de la salvaguarda del dret a la intimitat de
les persones treballadores i a la consideració deguda a la seva dignitat, compresa la protecció enfront d’ofenses
verbals, gestuals i físiques de tendència libidinosa (art. 4.2 e) ET), no només queda prohibit l’assetjament
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Disposició relativa a les mesures a adoptar contra tota forma de persecució psicològica en el treball, de 21 de setembre
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I això perquè la conducta d’assetjament resulta jurídicament reprobable per se en la mesura en què comporta una lesió
de la integritat moral de les persones treballadores. En efecte, la tutela dels drets fonamentals no pot fer-se dependre de la
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“d’intercanvi”, en el qual el sotmetiment de la dona o de l’home a aquests requeriments no desitjats d’ocupadors
o companys s’erigeix en un perill de l’estabilitat en l’ocupació, la promoció o la formació professional o qualsevol
altra condició en el treball o en el salari, sinó també l’assetjament sexual ambiental, i indica a aquests efectes que
“perquè existeixi assetjament sexual ambiental constitucionalment recusable ha d’exterioritzar-se, en primer lloc,
una conducta amb tarannà per mitjà d’un comportament físic o verbal manifestat en actes, gestos, paraules,
comportament que a més a més es percebi com a indesitjat i indesitjable per la seva víctima o destinatària, i que,
finalment, sigui greu, apte per crear un clima radicalment odiós i ingrat, gravetat que s’erigeix en element
important del concepte. En efecte, la prohibició de l’assetjament no pretén en absolut un mitjà laboral asèptic i
totalment aliè a aquesta dimensió de la persona, sinó exclusivament eliminar aquelles conductes que generin,
objectivament, i no només per a l’assetjada, un ambient en el treball hostil i incòmode. En aquest sentit, la
pràctica judicial d’altres països posa de manifest que aquest caràcter hostil no pot dependre tan sols de la
sensibilitat de la víctima de l’agressió libidinosa, tot i que aquesta hagi de tenir-se molt en compte, sinó que ha de
ser ponderat objectivament, atenent al conjunt de les circumstàncies concorrents en cada cas, com la intensitat
de la conducta, la seva reiteració, si s’han produït contactes corporals humiliants o només va quedar en llicències
o excessos verbals i si el comportament ha afectat el compliment de la prestació laboral, sent d’altra banda
rellevants els efectes sobre l’equilibri psicològic de la víctima per determinar si va trobar opressiu l’ambient de
treball. Així, al marge d’aquest concepte quedarien aquelles conductes que siguin fruit d’una relació lliurement
consentida, val a dir prèviament desitjada, i, en qualsevol cas, consentida o, almenys, tolerada”.
Respecte al concepte d’assetjament moral, cal tenir en compte igualment la doctrina de la Sala contenciosa
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administrativa del Tribunal Suprem, que ja ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre aquest tipus de conductes, i
l’abundant doctrina científica i judicial sobre el particular, en virtut de les quals la gravetat de la conducta estarà
determinada pel seu caràcter sistemàtic i per la seva especial ofensivitat, de tal manera que l’assetjament moral
pot definir-se de forma més precisa com a tota conducta - acció o omissió - reiterada en un període de temps
més o menys prolongat, efectuada per una o diverses persones i adreçada generalment contra una altra, que
tingui per finalitat o efecte un tractament objectivament degradant des d’una perspectiva personal i/o professional
amb la consegüent lesió de la dignitat i integritat moral de la persona afectada i la degradació del seu ambient de
treball.
Quant als documents comunitaris en matèria de lluita contra les conductes d’assetjament a la feina, i al marge de
les ja referides directives antidiscriminació, convé destacar, d’una banda, el codi pràctic de conducta per a la
68
dignitat de l’home i de la dona al treball de la Comissió Europea, en la mesura en què proporciona una
orientació pràctica als empresaris, sindicats i treballadors establint una sèrie de mesures preventives i reactives,
que resulten igualment útils en seu d’assetjament moral, i, d’altra banda, a la Ressolució 2339/2001, del
Parlament Europeu, sobre l’assetjament moral en el lloc de treball, de 20 de setembre, on es denuncia l’alarmant
índex d’assetjament moral registrat al conjunt dels països de la UE –un 8% dels empleats de la UE, això és, uns
12 milions de persones– i en la qual s’apunten les possibles causes de desenvolupament d’aquest –que es
poden resumir en les deficiències de tipus organitzatiu i en la creixent precarietat laboral–, així com les possibles
vies d’actuació.
Malgrat la seva manca d’eficàcia normativa, el cert és que tant el codi pràctic sobre assetjament sexual com la
Resolució del Parlament Europeu en matèria d’assetjament moral constitueixen uns instruments indispensables a
l’hora de precisar quin ha de ser el paper dels agents socials en la lluita contra les conductes d’assetjament a la
feina.
No obstant això, però, i abans de concretar l’espai vital de la negociació col·lectiva en aquest àmbit, convé
marcar ja una important diferència de partida entre l’assetjament sexual i l’assetjament moral: en tant que
l’assetjament sexual s’ha de contemplar bàsicament des de la perspectiva de la tutela dels drets fonamentals de
les persones treballadores i, en particular, de les dones treballadores, en la mesura en què la dita conducta
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incorpora en la majoria de casos el desvalor de la discriminació per raó de sexe, l’assetjament moral s’ha
d’analitzar des d’una doble perspectiva: la de tutela dels drets fonamentals, en tant que per si mateixa constitueix
un atemptat a la integritat moral de la persona, però també des de l’òptica de la prevenció de riscos laborals,
doncs el Parlament Europeu en la seva Ressolució sobre l’assetjament moral al lloc de treball (2001/2339 (INI),
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball en la seva Nota Tècnica de Prevenció 476 sobre
l’assetjament psicològic en el treball, així com el Manual per a l’avaluació de riscos psicosocials en el treball69
Mètode PSQ CAT21 COPSOQ, versió catalana d’ISTAS21 (CoPsoQ), entre d’altres, posen de relleu la directa
connexió entre les deficiències de tipus organitzatiu i l’assetjament moral, de tal manera que l’assetjament moral
es caracteritza com un dels possibles efectes derivats dels riscos psicosocials, entenent com a factors
psicosocials “aquelles característiques de les condicions de treball i, sobretot, de la seva organització que afecten
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la salut de les persones a través de mecanismes psicològics i fisiològics als quals també denominem estrès” .
Certament, com el mateix Tribunal Constitucional ha reconegut, l’assetjament sexual en l’àmbit professional pot
tenir també una relació constitucional amb la interdicció de discriminació per raó de sexe en el treball (art.14 CE),
present sempre en el rerefons, per afectar notòriament amb major freqüència i més intensitat la dona que l’home,
com a conseqüència de condicions històriques d’inferioritat o debilitat d’aquestes en el mercat de treball i en el
lloc de treball. No pot admetre’s avui, ni tan sols residualment, la perpetuació d’actituds amb les quals
implícitament es pretén cossificar-la, tractant-la com un objecte, amb menyspreu de la seva condició femenina i
71
contra la seva dignitat personal.
Per dir-ho en altres termes, en tant que el component personal de la conducta predomina en l’assetjament sexual
–la discriminació per raó de sexe com a conducta o actitud encara socialment estesa entre la població masculina
i derivada dels rols socials tradicionalment atribuïts a les dones com a conseqüència de condicions històriques
d’inferioritat–, en l’assetjament moral, el component personal resulta, en canvi, marginal. Certament, com s’ha
avançat, l’assetjament moral s’ha caracteritzat com un dels possibles efectes dels riscos psicosocials, que té un
origen comú amb l’estrès laboral, ja que ve provocat per certes deficiències organitzatives, si bé es distingeix
d’aquest en el fet que presenta un component personal que no és present en altres problemes derivats de factors
psicosocials. No obstant això, el component personal resulta irrellevant des de la perspectiva preventiva quan
s’evidencia que l’assetjador es val d’aquestes deficiències organitzatives per a actuar, havent-se de situar, per
72
tant, el punt de mira en l’organització del treball.
És per això que el tractament jurídic de l’assetjament sexual i moral no pot ser idèntic, tot i presentar molts punts
de coincidència pel que fa al vessant de tutela dels drets fonamentals i a la posició de garant que l’empresari
ocupa respecte dels drets fonamentals dels seus treballadors en el marc de les relacions laborals. En tot cas, és
posssible identificar un nucli comú de mesures per a la lluita contra totes les formes d’assetjament que haurien
d’articular-se preferentment mitjançant la negociació col·lectiva. Així, la fixació de codis de conducta
antiassetjament i de protocols d’actuació enfront aquestes situacions.
Seguint a aquests efectes les indicacions contingudes al codi pràctic de conducta per a la dignitat de l’home i de
73
la dona al treball de la Comissió Europea, i adreçades als empresaris i representants dels treballadors per a la
seva inclusió als acords o convenis col·lectius, caldria promoure a nivell convencional les següents mesures.
En primer lloc, caldria fixar un codi de conducta o, en d’altres termes, elaborar una “declaració de principis en la
qual s’indiqui de forma expressa que l’assetjament –sexual o moral– no pot ser permès, ni tolerat, i que els
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treballadors tenen dret a presentar una queixa si són víctimes d’aquest. La declaració de principis hauria
d’explicar clarament en què consisteix un comportament indegut, el qual, en determinades circumstàncies, pot
ser il·legal. A més a més, hauria d’explicar el procediment que ha de seguir-se en cas de queixa o de sol·licitud
d’ajut i indicar les mesures disciplinàries. Així mateix, hauria de garantir-se un examen seriós, ràpid i confidencial
de totes les queixes que protegeixi de qualsevol tipus de represàlia al denunciant. Un cop elaborada, la
declaració hauria de posar-se en coneixement de tots per a garantir una presa de conciència tan àmplia com
sigui possible. Els directius haurien d’explicar la política d’organització, prendre les mesures oportunes, prestar el
seu suport a les víctimes i donar tot tipus d’informació. La formació específica del dit personal en aquest àmbit
constitueix un mitjà important de lluita contra l’assetjament sexual i moral”.
Correlativament, “s’haurien d’articular procediments clars i precisos que incloguin instruccions pràctiques de com
s’ha d’abordar aquest problema. En aquestes s’hauria de fer una menció especial dels drets dels treballadors i
dels terminis que han de respectar-se en la matèria. Sembla aconsellable que es tracti de resoldre en un primer
moment el problema de forma informal explicant, ja sigui per pròpia iniciativa o per mitjà d’un intermediari, que el
comportament en qüestió molesta, ofèn i pertorba el desenvolupament normal del treball. Si el comportament que
ha donat lloc a la queixa no desapareix, haurà de presentar-se una queixa formal. Amb aquest fi, s’aconsella la
creació d’un procediment formal per examinar les denúncies, que inspiri la màxima confiança als treballadors i
que precisi la persona a qui s’ha de presentar la denúncia. Així mateix, s’aconsella la designació d’una persona
que pugui assessorar i prestar el seu ajut. Tant la persona que ha presentat la queixa com la persona objecte
d’aquesta tenen dret a ser representades per un representant del sindicat, un amic o un company. Els empresaris
hauran de vigilar i examinar de nou el funcionament dels procediments amb la finalitat de comprovar la seva
eficàcia. Les investigacions que es presentin hauran de ser dutes a terme per persones independents amb el
tacte i respecte deguts tant als drets de qui presenta la queixa com de la persona objecte d’aquesta. Les queixes
hauran de resoldre’s de forma ràpida i confidencial un cop realitzada la investigació basada en els fets.
Qualsevulla infracció de la política que s’aplica en l’organització es considerarà competència disciplinària. Les
normes disciplinàries hauran d’establir amb claretat el que constitueix una conducta normal i indicar l’escala de
les sancions. Qualsevulla represàlia exercida contra un treballador que presenti una queixa de bona fe es
considerarà una falta contra la disciplina”.
Cal tenir en compte en aquest punt que, tot i que la finalitat bàsica del codi pràctic de conducta per a la dignitat
de l’home i de la dona en el treball de la Comissió Europea, és combatre l’assetjament sexual, les seves línies
d’actuació es recullen igualment a la Resolució del Parlament Europeu sobre assetjament moral (2001/2339 (INI).
A partir de les principals coordenades del marc normatiu que acabem d’exposar sobre igualtat de tractament i nodiscriminació i protecció contra l’assetjament al treball, analitzarem a continuació quin ha estat fins a la data el
paper de la negociació col·lectiva sobre el particular mitjançant l’anàlisi del contingut dels convenis col·lectius.
11.2.2.

a)

ANÀLISI DE LES CLÀUSULES CONVENCIONALS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE TRACTAMENT I
NO-DISCRIMINACIÓ I DE LLUITA CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I MORAL AL TREBALL
Clàusules promocionals de la igualtat i no-discriminació i plans específics d’igualtat i nodiscriminació

Interessa començar indicant que, tot i no ser encara majoritaris, sí són cada cop més nombrosos els convenis
col·lectius, sobretot de nivell supraempresarial, que recullen clàusules generals o declaratives de la igualtat i nodiscriminació per raó de sexe.
Així, per exemple, el conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis, SA, Fisersa Aigües, SA,
Fisersa Transports, SA, Fisersa Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al 2003 (codi
conveni 1700692) estableix al seu art. 4: “S’ha de respectar sempre el principi d’igualtat d’oportunitats entre els
74
dos sexes” .
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En la mateixa línia, vegeu, entre d’altres, conveni col·lectiu de treball de les empreses municipals del grup Fisersa, de
Figueres, per al 2004-2007 (codi de conveni núm. 1701513) (art. 4); conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per a
l'empresa CPC España, SA, per als anys 1997-1998 (codi núm. 7901012) (art. 57.1.7).
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Molt sovint, però, les clàusules promocionals de la igualtat dels dos sexes se centren en la retribució de les
75
persones treballadores o, menys freqüentment, en d’altres condicions de treball com ara la promoció o
76
classificació professional. En tot cas, cal subratllar que alguns convenis no recullen fidelment la fórmula prevista
a l’article 28 ET en virtut de la qual “l’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball d’igual valor la
mateixa retribució, satisfeta directament o indirectament, i qualsevulla que sigui la seva naturalesa, salarial o
extrasalarial, sense que pugui produir-se cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions
d’aquella”.
En efecte, un nombre significatiu de normes convencionals garanteixen la igualtat retributiva si es realitza la
mateixa feina o feina de la mateixa classe o categoria, sense atendre al valor de les feines en qüestió, que és el
paràmetre que cal tenir en compte segons imposa l’art.28 de l’Estatut dels treballadors.
D’altra banda, és d’interès destacar que els convenis col·lectius no recullen l’obligació empresarial de facilitar als
representants dels treballadors un informe anual escrit sobre la situació comparativa entre homes i dones pel que
fa a la retribució, basat en xifres i dades concretes que inclourien qualsevol percepció econòmica amb
independència de la seva naturalesa.
Tampoc trobem a la negociació col·lectiva plans específics, sistemàtics i periòdics de promoció de la igualtat i nodiscriminació per raó de sexe com ara l’elaboració de plans anuals que reflecteixin les mesures adoptades durant
l’any anterior en ordre a garantir la igualtat professional, els objectius previstos per a l’any següent i la definició
qualitativa i quantitativa de les accions a dur a terme així com l’avaluació del seu cost.
Amb tot, alguns convenis col·lectius –sí que estableixen mesures puntuals de foment de la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes en matèries específiques, sobretot pel que fa a l’ingrés a l’empresa i a la promoció
professional. Així, per exemple, el conveni col·lectiu de treball de l’empresa Colomer Beauty and Professional
Products, SL (centre de treball del carrer Potosí, 7, de Barcelona), per als anys 1999 i 2000 (codi de conveni
núm. 0802251) assenyala al seu art.9.4:
“La Direcció de l’empresa ha de comunicar als representants dels treballadors el lloc o els lloc de treball que pensa
cobrir, les condicions que han de complir els aspirants i les característiques de les proves de selecció. Els
representants dels treballadors han de col·laborar perquè la selecció es faci d’una manera objectiva, si s’escau, i
perquè la dona no sigui discriminada en l’ingrés a la plantilla”.

I, al seu art.11.4, la mateixa norma convencional preveu:
“En les mateixes condicions d’idoneïtat s’ha de donar l’ascens al més antic, i en les mateixes condicions d’idoneïtat i
antiguitat, a la persona del sexe menys representat al lloc que s’ha d’ocupar”.

D’altra banda, un nombre significatiu de convenis col·lectius estableixen clàusules declaratives generals d’igualtat
i no-discriminació que abasten tot tipus de discriminació (per raó d’origen racial o ètnic, religió, etc.).
Un exemple el trobem al conveni col·lectiu de treball del sector d'elaboració i venda de pastisseria, confiteria,
brioixeria i rebosteria de les comarques de Lleida per al període de l'1.1.2001 al 31.12.2003 (codi de conveni
núm. 2500125), que a la seva disposició addicional tercera indica:
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En aquesta línia, i d’acord amb el que disposa l’art.28 ET, el conveni col·lectiu de treball de l'empresa Can Vicenç, SA,
per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 4301522) indica al seu art.10 : «obligacions de l’empresa : (…) e) Reconèixer la igualtat
entre ambdós sexes, evitant qualsevol tipus de discriminació i retribuir en treballs d'igual valor, el mateix salari a la dona i a
l'home”. Amb una formulació igualment correcta, conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la
província de Tarragona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405) (art.32).
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Així, per exemple, el conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona
per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405) estableix al seu art. 32: “(...) Es reconeix expressament el dret d'accés
de la dona a tots els nivells i grups professionals, quan es realitzin valoracions de llocs de treball”. En la mateixa línia, conveni
col·lectiu de treball de sector de fruita seca, de la província de Tarragona, per als anys 2001-2004 (codi de conveni núm.
4300515) (art.28); conveni col·lectiu de treball de les empreses consignatàries del mercat central del peix de Barcelona per al
període 1.2.2002-31.1.2004 (codi de conveni núm. 0801525) (art.5). Per la seva banda, el conveni col·lectiu de treball del
sector de les indústries de confecció de pelleteria de Catalunya per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 7900305) indica
a la seva disposició transitòria 3ª que “totes les categories professionals s'han d'entendre indistintament masculines i
femenines, malgrat que en la descripció es parli únicament d'una de les dues condicions”.
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“Declaració antidiscriminatòria.- Aquest conveni s'assenta sobre la no-discriminació per raó de sexe, religió, color,
raça, ideologia política o sindical, estat civil, etc. en algun aspecte de la relació laboral, com salari, lloc de treball,
77
categoria o qualsevol altre concepte que es prevegi tant en aquest conveni com en la normativa general” .

Un altre exemple a destacar, sobretot tenint en compte que es tracta del sector de l’ensenyament, és el conveni
col·lectiu de treball del sector de les escoles d'educació especial de Catalunya per a l'any 2003 (codi de conveni
núm. 7900215) que al seu art.30 assenyala:
“Causes sense motiu de sanció: No pot ser causa de cap mena de sanció qualsevol de les causes següents: (...) 30.4
La raça, el sexe, l'estat matrimonial o de convivència de fet, la religió, l'opinió política o l'origen social, ni tampoc
l'embaràs i la moral privada, ni, en general, l'exercici lliure d'un dret reconegut en la Constitució, especialment el lliure
exercici de la docència”.

A propòsit de la presa en consideració per les parts negociadores d’altres causes de discriminació diferents de la
discriminació per raó de sexe, interessa destacar que, tot i que la referència expressa a la igualtat de tractament i
d’oportunitats de les persones amb capacitat disminuïda no és freqüent a la negociació col·lectiva, el cert és que
són força nombrosos els convenis col·lectius que incorporen mesures específiques per garantir el manteniment
en l’ocupació de les persones treballadores que, per raons d’edat, accident de treball o malaltia, hagin patit una
pèrdua sobrevinguda de capacitat laboral; matèria estretament relacionada amb l’obligació específica
empresarial de protegir la seguretat i salut dels treballadors especialment sensibles als riscos derivats del
78
treball. En canvi, són anecdòtiques les normes convencionals que articulen mesures d’acció positiva a favor de
les persones amb discapacitat per tal d’accedir a una ocupació.
Així, el conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de confecció de pelleteria de Catalunya per als
anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 7900305) estableix al seu art.30:
“Capacitat disminuïda.- Les empreses han d'acoblar el personal la capacitat del qual hagi disminuït per edat o altres
circumstàncies, abans de la jubilació, destinant-lo a feines adequades a les seves condicions. Hi ha de tenir
preferència la incapacitat per a la seva tasca habitual a causa d'accident de treball o malaltia indemnitzable patida al
servei de l'empresa.
Pel que fa a la col·locació de treballadors minusvàlids, han de tenir les preferències establertes en la seva normativa
específica, i les empreses de més de cinquanta treballadors fixos han de reservar-los fins a un 5% de la seva
plantilla.
De manera compatible amb les disposicions legals, les empreses han de proveir les places de porters, ordenances,
vigilants, etc. amb aquells seus treballadors que per defecte físic, malaltia o edat avançada no puguin continuar
exercint el seu ofici”.

b)

Mesures antiassetjament

Pel que fa a les mesures antiassetjament, hem de començar indicant que són majoritaris els convenis col·lectius
– tant de nivell empresarial com supraempresarial– que recullen expressament com a falta laboral molt greu
79
l’assetjament sexual. Amb tot, interessa puntualitzar que alguns convenis únicament estableixen com a falta
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En la mateixa línia, vegeu, entre d’altres, conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de la construcció,
de la província de Tarragona, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 4301475) (art.37); conveni col·lectiu de treball de
les empreses consignatàries del mercat central del peix de Barcelona per al període 1.2.2002-31.1.2004 (codi de conveni núm.
0801525) (art.5); conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 2003-2004
(codi de conveni núm. 7900285) (art.51); conveni col·lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de
Tarragona per als anys 1997-1999 (codi conveni núm. 4301592).
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Vegeu el capítol dedicat al tractament convencional de la prevenció de riscos laborals a les empreses.
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Entre d’altres, conveni col·lectiu del Grup d’empreses Figueres de Serveis, SA, Fisersa Aigües, SA, Fisersa Transports,
SA, Fisersa Manteniment Urbà, SA, i Fisersa Iniciatives, SA, per als anys 1999 al 2003 (codi conveni 1700692) (art.28: es
considera falta molt greu la persecució o coacció sexual). En idèntic sentit, conveni col·lectiu de treball de les empreses
municipals del grup Fisersa, de Figueres, per al 2004-2007 (codi de conveni núm. 1701513) (art.28); conveni col·lectiu de
l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL, per als anys 2003 al 2006 (codi de conveni núm. 4302472) (art.40); conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Panrico, SA, per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 7901472) (art.63); conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 2003-2005 (codi de
conveni núm. 4300892) (art.62); conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inspección y Mantenimiento, SA, per als anys 2002 al
2004 (codi de conveni núm. 7901872) (art.40); conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya de l'empresa Sentry,
Compañía Especializada de Control y Servicios, SL, per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 7901922) (art.67); conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Colomer Beauty and Professional Products, SL (centre de treball del carrer Potosí, 7, de
Barcelona), per als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm. 0802251) (art.55) ; conveni col·lectiu de treball de l'empresa
Gráficas Terrassa, SA, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 0808612) (art.30); conveni col·lectiu de treball del sector
del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2001-2004 (codi de conveni núm. 0800765) (art.42.1); conveni
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laboral molt greu l’abús sexual; conducta que no es pot identificar amb l’assetjament sexual, ja que en l’abús
sexual es produeix una lesió efectiva de la llibertat sexual d’una persona i, per contra, en l’assetjament sexual la
conducta abusiva no requereix una lesió efectiva de la llibertat sexual sinó que el bé jurídic a protegir en primera
instància és la intimitat i la consideració deguda a la dignitat de la persona, tractant d’impedir la creació d’un
ambient de treball humiliant o opressiu.
En canvi, atesa la relativa novetat del fenomen o, si més no, la seva nova conceptuació com a fenomen
81
específic, l’assetjament moral es recull amb molta menys freqüència dins del catàleg de faltes laborals. En tot
cas, la configuració de l’assetjament sexual i moral com a falta laboral molt greu als convenis col·lectius de nivell
empresarial no s’acompanya, sovint, d’una definició precisa de la conducta i de les seves diverses modalitats o
manifestacions –així, en l’assetjament sexual cal distingir l’assetjament d’intercanvi de l’assetjament ambiental i,
en l’assetjament moral, hem de parlar d’assetjament vertical i d’assetjament horitzontal en funció igualment del
subjecte actiu de la conducta abusiva–, la qual cosa contribuiria a facilitar la comprensió de la gravetat del
problema per part dels treballadors i les treballadores.
A nivell supraempresarial, per contra, són molt més nombrosos els convenis que entren a definir l’assetjament
82
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sexual i, si s’escau, l’assetjament moral, en què és oportú assenyalar a aquest propòsit que les definicions

col·lectiu de treball de distribuïdors majoristes d'alimentació de Barcelona i província per als anys 2003-2006 (codi de conveni
núm. 0801355) (art.5); conveni col·lectiu de treball del comerç en general de la província de Girona per a 2002-2003 (codi de
conveni núm. 1700035) (art.45); conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de
Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700305) (art. 46: es configura com a falta greu qualsevol
atemptat contra la llibertat sexual dels treballadors/es que es manifesti en ofenses verbals o físiques, falta de respecte a la
intimitat o la dignitat de les persones); conveni col·lectiu de treball del sector d'elaboració i venda de pastisseria, confiteria,
brioixeria i rebosteria de les comarques de Lleida per al període de l'1.1.2001 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500125)
(art.26); conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució
d’aigües de les comarques de Lleida per a l’1.1.2001 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500695) (art.41); conveni col·lectiu
del sector del comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm.4300115) (art.38);
conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als anys 2003-2006
(codi de conveni núm. 4300405) (arts.41 i 42); conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de la construcció,
de la província de Tarragona, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 4301475) (art.27); conveni col·lectiu de treball del
sector de cuirs, repussats, marroquineria i similars, per als anys 2000 a 2003 (codi de conveni núm. 7900115) (art.58.8);
conveni col·lectiu de treball del sector de les escoles d'educació especial de Catalunya per a l'any 2003 (codi de conveni núm.
7900215) (art.27); conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de confecció de pelleteria de Catalunya per als anys
2003-2005 (codi de conveni núm. 7900305) (art.38).
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Un exemple el trobem al conveni col·lectiu de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès per als anys 2002-2004
(codi conveni núm.0802384) (art.40).
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Entre els convenis que recullen l’assetjament moral com a falta laboral greu trobem, a títol d’exemple, conveni col·lectiu
de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 2003-2005 (codi de conveni
núm. 4300892) (art.62); conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 2003-2005
(codi de conveni núm.4300115) (art.38); conveni col·lectiu de treball de distribuïdors majoristes d'alimentació de Barcelona i
província per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 0801355) (art.37); conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de
materials de la construcció, de la província de Tarragona, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 4301475) (art.27).
82

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 20032005 (codi de conveni núm. 4300892) (art.62: configura l’assetjament sexual com a falta greu en les seves dues modalitats –
assetjament d’intercanvi i assetjament ambiental–, si bé no defineix pròpiament la conducta abusiva); conveni col·lectiu de
treball de l'empresa Inspección y Mantenimiento, SA, per als anys 2002 al 2004 (codi de conveni núm. 7901872) (art. 40:
“conducta de naturalesa sexual, de paraula o acció, desenvolupada en l’àmbit laboral i que sigui ofensiva per a la persona a qui
està dirigida”); conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2001-2004
(codi de conveni núm. 0800765) (clàusula addicional 5ª: “es considera assetjament sexual en el treball un comportament verbal
o físic de caràcter o connotació sexual que es dóna en l’àmbit de les relacions laborals i la persona que el duu a terme sap, o
hauria de saber, que aquest comportament no és desitjat per la persona que n’és objecte, de manera que la negativa o
l’acceptació d’aquest comportament incideix en la situació laboral de la persona que en pateix. Amb aquesta conducta es crea
un entorn intimidatori i hostil per a ella”); conveni col·lectiu de treball de distribuïdors majoristes d'alimentació de Barcelona i
província per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 0801355) (art. 37: “Es considera assetjament sexual en el treball un
comportament verbal o físic de caràcter o connotació sexual que es dóna en l'àmbit de les relacions laborals. La persona que el
realitza sap, o ha de saber, que aquest comportament no és desitjable per a la persona que n'és objectiu. La negativa o
l'acceptació d'aquest comportament repercuteix en la situació laboral de la persona assetjada. Amb aquesta conducta es crea
un entorn laboral intimidatori i hostil. S'ha d'aconseguir un entorn laboral lliure de comportaments indesitjables de caràcter o
connotació sexual”); conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de confecció de pelleteria de Catalunya per als
anys 2003-2005 (codi de conveni núm. 7900305) (art. 38: “una conducta de naturalesa sexual, de paraula o acció, duta a terme
en l'àmbit laboral i que sigui ofensiva per al treballador o la treballadora objecte d'aquesta. En un supòsit d'assetjament sexual,
cal protegir la continuïtat en el seu lloc de treball de la persona que n'hagi estat objecte”); conveni col·lectiu del sector del
comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm.4300115) (art. 38: “Tota conducta, en
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l’àmbit laboral, que atempti greument el respecte a la intimitat i la dignitat mitjançant ofensa verbal o física, de caràcter sexual.
Si la conducta referida és duta a terme valent-se de la posició jeràrquica, suposa una circumstància agreujant per aquella”).
Amb una definició més detallada, conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la
província de Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700305):
“Es considera constitutiu d’assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de caràcter sexual que tingui
lloc en l’àmbit d’organització i direcció d’una empresa, respecte de les quals el subjecte actiu sap –o està en condicions de
saber– que resulten indesitjades, irraonables i ofensives per a qui les pateix, la resposta a les quals pot determinar una decisió
que afecti el seu treball o a les seves condicions de treball.
L’atenció sexual pot convertir-se en assetjament si continua una vegada que la persona objecte d’aquesta ha donat clares
mostres de rebuig, siguin del caire que siguin. Això diferencia l’assetjament sexual de les aproximacions personals lliurement
acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu.
L’assetjament sexual d’intercanvi:
En aquest tipus d’assetjament, l’acceptació del requeriment d’aquesta naturalesa es converteix, implícitament o
explícitament, en condició de treball, ja sigui per accedir-hi o per mantenir o millorar l’estatus laboral assolit. El seu rebuig és la
base per a una decisió negativa per al subjecte passiu.
Es tracta d’un comportament que, d’una manera o d’una altra, el subjecte actiu connecta de forma condicionant una decisió
seva en l’àmbit laboral —la contractació, la determinació de les condicions de treball en sentit ampli o la finalització del
contracte— a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments en l’àmbit sexual.
L’assetjament sexual mediambiental:
En aquest tipus d’assetjament, de conseqüències menys directes, allò que és definitori és el manteniment d’un
comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol classe, no desitjada pel destinatari, i suficientment greu per produir
un context laboral negatiu per al subjecte passiu. Crea, a la vegada, un ambient de treball ofensiu, humiliant, intimidatori o
hostil, que acaba per interferir en el seu rendiment habitual.
Allò afectat negativament aquí és el propi entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix: El subjecte passiu es
veu sotmès a tal tipus de pressió en el seu treball —per actituds de connotació sexual— que això acaba creant-li una situació
laboral insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment personal —de caràcter psicològic— i aquesta, a la
vegada, és causa d’una repercussió desfavorable en la seva prestació laboral” (en idèntics termes, vegeu conveni col·lectiu de
treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm.
4300405) (art. 57).
Per la seva banda, el conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 20032004 (codi de conveni núm. 7900285) disposa al seu art.52:
“Plantejament general
52.1 Com a primera concreció de la seva iniciativa, les parts han considerat oportú regular expressament la problemàtica
de l'assetjament sexual en les relacions laborals, i així donar una nova dimensió a la vinculació existent entre drets fonamentals
i contracte de treball, atès que aquell comportament pot afectar drets tan substancials com el de no-discriminació –article 14 de
la Constitució espanyola– o el d'intimitat –article 18.1 d'aquesta–, ambdós en clara connexió amb el respecte degut a la dignitat
de la persona–article 10.1 de l'esmentada norma fonamental.
52.2 Aquest plantejament es porta a terme a causa d'entendre que aquesta no és tant una qüestió de sexualitat –tot i que
es manifesti, precisament, mitjançant seu–, com, bàsicament, de discriminació laboral per raó de sexe –amb independència
que posteriorment es generalitzi la protecció, incloent-hi tant les dones com els homes com a eventuals subjectes passius–. En
aquesta construcció, l'assetjament sexual és concebut com una imposició indesitjada de requeriments sexuals en el context
d'una relació de poder desigual, i
52.3 En essència, doncs, l'assetjament sexual discrimina fonamentalment un grup –les dones– sobre la base del seu sexe,
i constitueix un comportament que afecta i grava decididament el seu estatus com a treballadores, per la qual cosa representa
un obstacle seriós per a la seva integració en el mercat laboral, ja que les limita d'una manera en què els homes no es veuen
normalment limitats, cosa que contradiu el principi d'igualtat.
Article 53
Concepte
53.1 Es consideraran constitutives d'assetjament sexual laboral qualsevol de les conductes, les proposicions o els
requeriments de naturalesa sexual que es donin en l'àmbit de l'organització i direcció d'una empresa, respecte de les quals el
subjecte actiu sàpiga –o estigui en condicions de saber– que resulten indesitjades, desraonades i ofensives per a qui les
pateixi, la resposta enfront de les quals pot determinar una decisió que afecti la seva feina o les seves condicions de treball, i
53.2 La mera atenció sexual es pot convertir en assetjament si continua una vegada que la persona que n'és objecte ha
donat clares mostres de rebuig, siguin del tipus que siguin. Això distingeix l'assetjament sexual de les aproximacions personals
lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu.
Article 54
L'assetjament sexual d'intercanvi
54.1 En aquest tipus d'assetjament –constitutiu d'un autèntic xantatge sexual–, l'acceptació del requeriment d'aquesta
naturalesa es converteix, implícitament o explícitament, en condició d'ocupació, bé sigui per accedir-hi o per mantenir o millorar
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analitzades són, en general, força encertades des d’un punt de vista jurídic: pel que fa a l’assetjament sexual, el
punt de mira se situa correctament en el caràcter libidinós i indesitjat per a l’assetjada o assetjat de la conducta i
en l’afectació al dret a la intimitat i a la consideració deguda a la dignitat de la persona, així com, en els casos
d’assetjament sexual contra les dones treballadores –la immensa majoria–, al dret a la igualtat i no-discriminació
per raó de sexe, mentre que, en l’assetjament moral, el punt de mira se situa en la reiteració o sistematicitat de la
conducta abusiva i en l’efecte de creació d’un entorn laboral intimidatori i humiliant igualment apte per afectar la
dignitat de la persona. Amb tot, algunes definicions resulten defectives en no diferenciar oportunament les
diverses modalitats d’assetjament sexual i moral en funció del subjecte actiu de la conducta.
D’altra banda, cal posar de manifest que encara són minoritaris – tot i que el seu nombre és creixent – els
convenis col·lectius que, anant més enllà, estableixen codis de conducta o declaracions de principis sobre el
particular i articulen protocols d’actuació o sistemes de queixa o denúncia mínimament institucionalitzats o
formalitzats per fer front a aquestes situacions. En tot cas, convé subratllar que, en aquest punt, trobem una
diferència substancial entre la negociació col·lectiva de nivell empresarial i la de nivell supraempresarial, ja que
gairebé tots els codis de conducta i protocols d’actuació que hem identificat han estat recollits en convenis
col·lectius d’àmbit sectorial.

l'estatus laboral assolit, essent el seu rebuig la base per a una decisió negativa per al subjecte passiu, tant en un cas com en
l'altre, amb la qual cosa es configura una situació de quid pro quo.
Es tracta d'un comportament en el qual, d'una manera o d'una altra, el subjecte actiu connecta de forma condicionant una
decisió seva en l'àmbit laboral –la contractació, la determinació de les condicions de treball en sentit ampli o la finalització del
contracte– a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments en l'àmbit sexual, i
54.2 En la mesura que hi ha condicionaments de treball, les persones que poden establir aquest tipus de connexió són
aquelles que tenen poder per decidir sobre els termes de l'ocupació o de la relació laboral del subjecte passiu, és a dir,
l'empresari –persona física–, els directius de l'empresa o qualsevol altra persona jeràrquicament superior a l’afectada, que
tingui un mínim poder per decidir sobre qüestions que incideixin en la seva feina.
Eventualment, poden ser també subjectes actius d'aquest assetjament determinats tercers que es trobin en situació d'influir,
d'alguna manera, en la decisió empresarial que afecta el subjecte passiu –clients, proveïdors, etc.Article 55
L'assetjament sexual ambiental
55.1 En aquest tipus d'assetjament, de conseqüències menys directes, allò que el defineix és el manteniment d'un
comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol mena que produeixi un context laboral negatiu per al subjecte
passiu, creant, en el seu entorn, un ambient de treball ofensiu, humiliant, intimidatori o hostil, que acabi per interferir en el seu
rendiment habitual.
En aquest cas, l'entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix, és afectat negativament: el subjecte passiu es
veu sotmès a una pressió tal en la seva feina –per actituds de connotació sexual– que acaba per crear-li una situació laboral
insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment personal –de naturalesa psicològica– i aquesta, a la vegada, és
causa d'una repercussió desfavorable en la seva prestació laboral.
55.2 Els subjectes actius d'aquest tipus d'assetjament poden ser els referits en l'anterior article 54.2 i també, potser més
pròpiament, els mateixos companys de feina, en tant que no tenen el poder de condicionament directe sobre el treball de la
persona afectada”.
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Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Hospital i Llars de la Santa Creu Jesús - Tortosa (GESAT) per als anys 20032005 (codi de conveni núm. 4300892) (art.62: “el comportament negatiu entre companys o entre superior i inferior jeràrquic, a
causa del qual l'afectat/ada és objecte d'assetjament i atacs sistemàtics i injustificats durant un temps continuat, de forma
directa o indirecta, per part d'una o més persones, amb l'objectiu i efecte de deixar-lo de banda”); conveni col·lectiu de treball
de distribuïdors majoristes d'alimentació de Barcelona i província per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 0801355)
(art.37: “es considera com un factor de risc psicosocial que es manifesta en una conducta abusiva (gestos, paraules,
comportaments, actituds, etc.) que atempta, per la seva repetició o sistematització, contra la dignitat o la integritat psíquica o
física d'una persona i posa en perill la seva situació laboral o degrada l'ambient de treball”); conveni col·lectiu de treball del
sector de comerç de materials de la construcció, de la província de Tarragona, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm.
4301475) (art.27: “entès com factor de risc psicosocial que es manifesta per una conducta abusiva, reiterada i sistemàtica que
atempti contra la dignitat o la integritat psíquica o física d'una persona i posi en perill la seva feina o degradi l'ambient de
treball”); conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 2003-2005 (codi de conveni
núm.4300115) (art.38: “aquella situació laboral repetida i mantinguda en el temps, que comporta una sèrie d’agressions
psicològiques que atempten contra la integritat i la dignitat personal del treballador afectat, i que suposa un risc laboral amb
conseqüències físiques, psicològiques i socials importants per a la salut del treballador”); conveni col·lectiu de treball del sector
de les escoles d'educació especial de Catalunya per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 7900215) (art.27: “risc de la Salut
Laboral. S'entén per assetjament moral, en el marc de la relació laboral, totes les conductes, que menystenint la dignitat
personal, exerceixen una pressió psicològica de forma sistemàtica i recurrent, durant un temps perllongat sobre una persona o
persones en el lloc de treball”).
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Respecte al contingut d’aquests codis de conducta i protocols d’actuació, val a dir que, bàsicament, trobem dos
tipus de regulacions convencionals. D’una banda, se situen els convenis que es limiten a definir les conductes
abusives i disposen com a únic mitjà d’actuació la informació immediata a la direcció de l’empresa i/o als
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representants dels treballadors, i, de l’altra, els convenis que articulen una segona fase d’obertura d’un
expedient informatiu mitjançant el qual es duu a terme una mínima activitat investigadora dels fets en la qual es
dóna tràmit d’audiència a tots els implicats i es practiquen totes aquelles diligències que es consideren conduents
a l’aclariment dels fets produïts. Durant aquesta fase, que apareix limitada en el temps, s’imposa a tots els
participants la garantia de guardar absoluta confidencialitat i reserva per garantir el dret a la intimitat de les
persones implicades. En tot cas, la participació dels representants dels treballadors en el procés queda, sovint,
condicionada a la prèvia sol·licitud de la persona que denuncia la conducta abusiva. L’expedient informatiu
finalitzarà, si escau, amb l’exercici del poder disciplinari per part de l’empresari.
Respecte d’aquest segon tipus de regulació convencional, citarem tres convenis sectorials a tall d’exemple.
En primer lloc, el conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de
Girona per als anys 2001, 2002, 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 1700305) disposa al seu capítol 17:
“L’assetjament sexual en les relacions de treball.
Plantejament
Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat. L’assetjament sexual en les
relacions laborals és aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets fonamentals protegits per
l’article 10.1, 14 i principalment l’article 18.1 de la Constitució espanyola.
Concepte:
Es considera constitutiu d’assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de caràcter sexual que
tingui lloc en l’àmbit d’organització i direcció d’una empresa, respecte de les quals el subjecte actiu sap –o està en
condicions de saber– que resulten indesitjades, irraonables i ofensives per a qui les pateix, la resposta a les quals pot
determinar una decisió que afecti el seu treball o les seves condicions de treball.
L’atenció sexual pot convertir-se en assetjament si continua una vegada que la persona objecte d’aquesta ha donat
clares mostres de rebuig, siguin del caire que siguin. Això diferencia l’assetjament sexual de les aproximacions
personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu.
L’assetjament sexual d’intercanvi:
En aquest tipus d’assetjament, l’acceptació del requeriment d’aquesta naturalesa es converteix, implícitament o
explícitament, en condició de treball, ja sigui per accedir-hi o per mantenir o millorar l’estatus laboral assolit. El seu
rebuig és la base per una decisió negativa per al subjecte passiu.
Es tracta d’un comportament en què, d’una manera o d’una, el subjecte actiu connecta de forma condicionant una
decisió seva en l’àmbit laboral —la contractació, la determinació de les condicions de treball en sentit ampli o la
finalització del contracte— a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments en l’àmbit sexual.
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L’assetjament sexual mediambiental :
En aquest tipus d’assetjament, de conseqüències menys directes, allò que és definitori és el manteniment d’un
comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol classe, no desitjada pel destinatari, i suficientment greu
per produir un context laboral negatiu pel subjecte passiu. Crea, a la vegada, un ambient de treball ofensiu, humiliant,
intimidatori o hostil, que acaba per interferir en el seu rendiment habitual.
Allò afectat negativament aquí és el propi entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix: El subjecte
passiu es veu sotmès a tal tipus de pressió en el seu treball —per actituds de connotació sexual— que això acaba
creant-li una situació laboral insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment personal —de caràcter
psicològic— i aquesta, a la vegada, és causa d’una repercussió desfavorable en la seva prestació laboral.
Expedient Informatiu:
L’empresa ha de vetllar per la consecució d’un ambient de treball lliure de comportaments indesitjables de caràcter o
connotació sexual, i ha d’adoptar les mesures oportunes a l’efecte, entre d’altres l’obertura d’expedient contradictori.
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És el cas, entre d’altres, del conveni col·lectiu de treball de distribuïdors majoristes d'alimentació de Barcelona i província
per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 0801355) (art.37); conveni col·lectiu de treball de l’empresa Colomer Beauty and
Professional Products, SL (centre de treball del carrer Potosí, 7, de Barcelona), per als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm.
0802251) (art. 55).
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Interessa significar que es tracta d’una denominació incorrecta, ja que hem de parlar d’assetjament sexual ambiental.
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Amb independència de les accions legals que s’hi puguin interposar davant qualsevol instància administrativa o
judicial, el procediment intern i informal s’ha d’iniciar amb la denúncia d’assetjament sexual davant una persona de la
direcció de l’empresa.
La denúncia comporta l’immediat inici d’expedient informatiu per part de l’empresa, especialment encaminat a
esbrinar els fets i impedir la continuïtat de l’assetjament denunciat, per la qual cosa s’han d’articular les mesures
oportunes, quedant l’empresa exonerada de la possible responsabilitat per vulneració de drets fonamentals.
S’ha de posar en coneixement immediat de la representació dels treballadors la situació plantejada, si així ho sol·licita
la persona afectada.
En les actuacions a efectuar no s’ha d’observar més formalitat que la de donar tràmit d’audiència a tots els
intervinents, i practicar-se totes aquelles diligències que es considerin conduents a l’elucidació dels fets produïts.
Durant aquest procés —que s’ha de substanciar en el termini màxim de 10 dies— tots els actuants han de guardar
una absoluta confidencialitat i reserva, pel fet d’afectar directament la intimitat i honorabilitat de les persones.
La constatació de l’existència d’assetjament sexual en el cas denunciat dóna lloc, entre d’altres mesures, sempre que
el subjecte passiu es trobi dins l’àmbit de direcció i organització de l’empresa, a la imposició d’una sanció.
A aquest efecte, l’assetjament sexual d’intercanvi s’ha de considerar sempre com a falta molt greu. L’assetjament
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sexual ambiental es pot valorar com una falta greu o molt greu, segons les circumstàncies del cas” .

En segon terme, el conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 20032005 (codi de conveni núm. 4300115) estableix al seu art. 38:
“Faltes molt greus (...).
14. Tota conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument el respecte a la intimitat i la dignitat mitjançant ofensa
verbal o física, de caràcter sexual. Si la conducta referida es duta a terme valent-se de la posició jeràrquica, suposa
una circumstància agreujant per aquella.
15. L’assetjament psicològic en el treball. S’entén per assetjament psicològic aquella situació laboral repetida i
mantinguda en el temps, que comporta una sèrie d’agressions psicològiques que atempten contra la integritat i la
dignitat personal del treballador afectat, i que suposa un risc laboral amb conseqüències físiques, psicològiques i
socials importants per a la salut del treballador.
El treballador que pateixi assetjament sexual i/o psicol.gic cal que ho comuniqui a la direcció de l’empresa i del
representant dels treballadors en un termini no superior a 15 dies naturals perquè la direcció de l’empresa instrueixi
l’expedient oportú, el qual haurà de finalitzar en el període d’un mes des de la notificació de la part interessada. La
direcció protegirà el lloc de treball de la part interessada. La no-comunicació a la direcció de l’empresa de qualsevulla
de les dues formes d’assetjament indicades, serà valorable per poder determinar la falta de responsabilitat de
l’empresa”.

Finalment, el conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys
2003-2004 (codi de conveni núm. 7900285) estableix la següent regulació:
“52.1 Com a primera concreció de la seva iniciativa, les parts han considerat oportú regular expressament la
problemàtica de l'assetjament sexual en les relacions laborals, i així donar una nova dimensió a la vinculació existent
entre drets fonamentals i contracte de treball, atès que aquell comportament pot afectar drets tan substancials com el
de no-discriminació –article 14 de la Constitució espanyola– o el d'intimitat –article 18.1 d'aquesta–, ambdós en clara
connexió amb el respecte degut a la dignitat de la persona –article 10.1 de l'esmentada Norma Fonamental.
52.2 Aquest plantejament es porta a terme a causa d'entendre que aquesta no és tant una qüestió de sexualitat –tot i
que es manifesti, precisament, mitjançant seu–, com, bàsicament, de discriminació laboral per raó de sexe –amb
independència que posteriorment es generalitzi la protecció, incloent-hi tant les dones com els homes com a
eventuals subjectes passius–. En aquesta construcció, l'assetjament sexual és concebut com una imposició
indesitjada de requeriments sexuals en el context d'una relació de poder desigual, i
52.3 En essència, doncs, l'assetjament sexual discrimina fonamentalment un grup –les dones– sobre la base del seu
sexe, i constitueix un comportament que afecta i grava decididament el seu estatus com a treballadores, per la qual
cosa representa un obstacle seriós per a la seva integració en el mercat laboral, ja que les limita d'una manera en
què els homes no es veuen normalment limitats, cosa que contradiu el principi d'igualtat.
Article 53.- Concepte:
53.1 Es consideraran constitutives d'assetjament sexual laboral qualsevol de les conductes, les proposicions o els
requeriments de naturalesa sexual que es donin en l'àmbit de l'organització i direcció d'una empresa, respecte de les
quals el subjecte actiu sàpiga –o estigui en condicions de saber– que resulten indesitjades, desraonades i ofensives
per a qui les pateixi, la resposta enfront de les quals pot determinar una decisió que afecti la seva feina o les seves
condicions de treball, i
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Amb una regulació idèntica, conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de
Tarragona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 4300405) (art. 38 i 57).

504
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53.2 La mera atenció sexual es pot convertir en assetjament si continua una vegada que la persona que n'és objecte
ha donat clares mostres de rebuig, siguin del tipus que siguin. Això distingeix l'assetjament sexual de les
aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu.
Article 54.- L'assetjament sexual d'intercanvi:
54.1 En aquest tipus d'assetjament –constitutiu d'un autèntic xantatge sexual–, l'acceptació del requeriment d'aquesta
naturalesa es converteix, implícitament o explícitament, en condició d'ocupació, bé sigui per accedir-hi o per mantenir
o millorar l'estatus laboral assolit, i el seu rebuig és la base per a una decisió negativa per al subjecte passiu, tant en
un cas com en l'altre, amb la qual cosa es configura una situació de "quid pro quo".
Es tracta d'un comportament en el qual, d'una manera o d'una altra, el subjecte actiu connecta de forma condicionant
una decisió seva en l'àmbit laboral –la contractació, la determinació de les condicions de treball en sentit ampli o la
finalització del contracte– a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments en l'àmbit sexual, i
54.2 En la mesura que hi ha condicionaments de treball, les persones que poden establir aquest tipus de connexió
són aquelles que tenen poder per decidir sobre els termes de l'ocupació o de la relació laboral del subjecte passiu, és
a dir, l'empresari –persona física–, els directius de l'empresa o qualsevol altra persona jeràrquicament superior a
l’afectada, que tingui un mínim poder per decidir sobre qüestions que incideixin en la seva feina.
Eventualment, poden ser també subjectes actius d'aquest assetjament determinats tercers que es trobin en situació
d'influir, d'alguna manera, en la decisió empresarial que afecta el subjecte passiu –clients, proveïdors, etc..
Article 55.- L'assetjament sexual ambiental:
55.1 En aquest tipus d'assetjament, de conseqüències menys directes, allò que el defineix és el manteniment d'un
comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol mena que produeixi un context laboral negatiu per al
subjecte passiu, i crea, en el seu entorn, un ambient de treball ofensiu, humiliant, intimidatori o hostil, que acabi per
interferir en el seu rendiment habitual.
En aquest cas, l'entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix, és afectat negativament: el subjecte
passiu es veu sotmès a una pressió tal en la seva feina –per actituds de connotació sexual– que acaba per crear-li
una situació laboral insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment personal –de naturalesa
psicològica– i aquesta, a la vegada, és causa d'una repercussió desfavorable en la seva prestació laboral.
55.2 Els subjectes actius d'aquest tipus d'assetjament poden ser els referits en l'anterior article 54.2 i també, potser
més pròpiament, els mateixos companys de feina, en tant que no tenen el poder de condicionament directe sobre el
treball de la persona afectada.
Article 56.- Diligències informatives prèvies:
56.1 Amb independència de les accions legals que es puguin interposar respecte d'això davant de qualsevol instància
administrativa o judicial, el procediment intern de denúncia per assetjament sexual s'haurà d'iniciar necessàriament
per escrit –signat pel subjecte passiu– i s'hi detallaran les circumstàncies i els fets concurrents; el subjecte actiu de
l'assetjament, les conductes, proposicions o requeriments en què s'hagi pogut concretar i, en última instància, les
conseqüències negatives que se n'hagin derivat o, si escau, que se n'haurien pogut derivar.
56.2 La presentació de la denúncia implicarà que l'empresa obri immediatament les diligències informatives prèvies,
especialment encaminades –a més de verificar la realitat de les imputacions efectuades– a impedir que l'assetjament
denunciat continuï, i també que es concreti qualsevol tipus de represàlies sobre el subjecte passiu, per a la qual cosa
s'articularan les mesures oportunes.
56.3 A petició de la persona signant, la representació legal o sindical dels treballadors també podrà tramitar la
denúncia. Si no fos així, la denúncia es notificarà a aquesta representació per tal que se n'assabenti i per als seus
efectes, llevat que s'hi indiqués, expressament, una altra cosa, a la mateixa denúncia.
56.4 A l'hora de portar a terme la investigació, no s'observarà cap altra formalitat que la de donar tràmit d'audiència a
tots els que hi intervinguin, i es portaran a terme totes les diligències que es considerin necessàries per a l'aclariment
dels fets ocorreguts, i
56.5 Durant aquest procés –que s'haurà de resoldre en un termini màxim de set dies–, totes les parts que hi
intervinguin hauran de guardar confidencialitat i reserva absolutes, ja que afecta directament la intimitat i honorabilitat
de les persones.
Article 57.- Resolució:
57.1 La constatació de l'existència d'assetjament sexual en el cas denunciat donarà lloc, entre altres mesures, a
l'obertura de l'expedient contradictori regulat a l'article 61 del conveni a qui en resulti ser el subjecte actiu, sempre
que es trobi dins del cercle rector i disciplinari de l'empresa, i
57.2 A aquests efectes, l'assetjament sexual d'intercanvi es considerarà sempre com a falta molt greu. L'assetjament
sexual ambiental podrà ser valorat com a falta greu o molt greu, segons les circumstàncies del cas”.

Tot i que aquests codis de conducta previstos a nivell convencional s’han de valorar molt positivament, el cert és
que es podrien millorar en alguns extrems, tenint com a teló de fons el codi pràctic de conducta per a la dignitat
de l’home i la dona al treball, la Resolució del Parlament Europeu sobre assetjament moral i la normativa
comparada sobre el particular:
a)

establint precises obligacions de difusió de la informació i de formació – campanyes informatives i
formatives específiques –dels treballadors– incloent-hi els quadres i directius –i dels seus
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representants sobre els problemes de la violència i de l’assetjament al treball i els mitjans posats al
seu abast per obtenir ajuda per part de l’empresa;
b)

fixant les obligacions de la línia jeràrquica en la prevenció dels fets d’assetjament sexual o moral en
el treball;

c)

designant una persona de confiança en el lloc de treball, a la qual puguin recórrer els treballadors si
així ho desitjen, per tal d’obtenir assessorament i suport.

Finalment, convé tenir en compte que només quan l’empresari demostri que disposa d’una autèntica política
antiassetjament a l’empresa en els termes indicats –informació i formació al conjunt de la plantilla sobre
l’assetjament i els mitjans d’actuació a l’abast dels treballadors; designació de persones de confiança; articulació
de procediments de queixa ràpids, imparcials i confidencials; i, si escau, exercici del poder disciplinari–, la falta
de denúncia de la víctima o la mera substanciació de l’expedient informatiu podran tenir l’efecte d’exonerar de
responsabilitat jurídica l’empresari.
11.2.3.

ESTRUCTURA NEGOCIAL

Pel que fa a la fixació de clàusules declaratives generals d’igualtat i no-discriminació, cal indicar que és a nivell
supraempresarial on trobem amb més freqüència aquest tipus de regulació.
En relació amb l’establiment de plans específics, sistemàtics i periòdics de promoció de la igualtat i nodiscriminació, com ara l’elaboració de plans anuals d’igualtat amb mesures d’actuació concretes i planificades,
val a dir que es tracta d’una regulació anecdòtica tant en la negociació col·lectiva de nivell empresarial com en la
de nivell supraempresarial.
Pel que fa a les mesures antiassetjament, interessa assenyalar, en primer lloc, que són majoritaris els convenis
col·lectius –tant de nivell empresarial com supraempresarial– que recullen expressament com a falta laboral molt
greu l’assetjament sexual, i, amb molta menys freqüència, l’assetjament moral. En tot cas, els convenis de nivell
empresarial no entren a definir en la majoria de casos les conductes abusives de què es tracta. A nivell
supraempresarial, per contra, són molt més nombrosos els convenis que recullen una definició d’assetjament
sexual i, si s’escau, moral.
Finalment, és oportú indicar que és bàsicament la negociació col·lectiva de nivell supraempresarial la que està
assumint un paper protagonista –tot i que encara incipient– en l’establiment de codis de conducta o declaracions
de principis sobre el particular i en l’articulació de sistemes de queixa o denúncia mínimament institucionalitzats
per fer front a les situacions d’assetjament en el lloc de treball.
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