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El Consell de Garanties Estatutàries declara que la 
reforma laboral vulnera la Constitució 
El Consell de Garanties Estatutàries aprecia preceptes inconstitucionals en dos articles 

L'òrgan consultiu assenyala també que el decret llei envaeix competències de la 
Generalitat 

El Consell de Garanties Estatutàries cons idera 
inconstitucionals almenys dos articl es del decret llei  
de la reforma laboral impulsada pel govern espanyol, 
segons el dictamen que van sol ·licitar PS C, IC V-
EUiA, ERC i SI, que ha  estat registrat aquest dijous  
al Parlament. L'òrgan consul tiu ha estimat, per 
unanimitat, que almenys els articles 12 i 14 contenen 
preceptes inconstitucionals perquè van en c ontra de 
“drets reconeguts” dels treballadors. 

En concret, indica que el primer, l'article 12, modifica 
l'article 41 de l'Estatut dels  Treballadors i estableix 
les condi cions amb què es  poden modifi car les  
condicions de treball . Segons la nova llei, la direcció 
d'una empresa pot acordar modifi cacions 
substancials de  l es condici ons de tre ball -c om la 
jornada, l'horari o l a d istribució del temps de trebal l, 
els torns, el  sis tema de remuneració i  la quanti a 
salarial o les funci ons- per raons tècniques , 
econòmiques, organitzatives o de producció. 

El segon artic le constituc ionalment qüestionat és el  
14, que fa  referència a la negociac ió col·lec tiva i 
estableix que els  convenis col ·lectius es  podran 
reformar per caus es ec onòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producc ió. A quest article també 
altera la r edacció actual de l'E statut dels 
Treballadors. 

En la mateixa línia, assenyala que alguns aspectes 
de la reforma envaeixen competènci es de la Generalita t. Així, en els  apartats 2 i  4 de les dis posicions 
transitòries setena i  vuitena, referent a l 'atribució al  Ser vei Públic d'Ocupació Estatal de les funcions 
executives de val idació dels continguts de formació i d'autoritzaci ó de centres de formació, en matèria de
treball i relacions laborals de l'article 170; així com l'apartat 1 de la disposició final vuitena. 

CiU -que es va abstenir en la convalidació del decret al Congrés-, per un cos tat, i els partits d'esquerres, pe r 
l'altre, van portar la reforma al Consell de G aranties Estatutàries, encara que la federació preguntava només 
pels aspectes en què es poguessin envair competències. 
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Notícies relacionades 

Herrera insta el govern a presentar un recurs 
d'inconstitucionalitat contra la reforma laboral   

SI reclama al govern que lideri el recurs 
d'inconstitucionalit   

El PSC confia que CiU permeti que el Parlament 
porti la reforma al TC   

CiU descarta portar la reforma laboral al TC   

ERC creu que el dictamen del CGE és “un cop 
al cor” de la reforma laboral   
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Manifestació contra la reforma laboral el 29 de març 
passat Foto: ORIOL DURAN.
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