
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/1848/2014, de 29 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
sobre subrogació empresarial i cessió de treballadors i treballadores del Conveni col·lectiu de treball del
sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya (codi de conveni núm. 79000805011995).

Vist el text de l’Acord sobre subrogació empresarial i cessió de treballadors i treballadores del Conveni col·lectiu
de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya, subscrit, en data 6 de juny de 2014, per
la part empresarial pels representants de DINCAT i La Confederació i per la part social pels representants de
CCOO i UGT i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de
28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de
juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l’acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

 

Barcelona, 29 de juliol de 2014

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Acord parcial del Conveni de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

 

Subrogació empresarial i cessió de treballadors i treballadores

1. A fi de garantir i contribuir al principi d'estabilitat en l'ocupació mitjançant les modalitats adients de
contractació, les empreses i centres de treball qualsevol que sigui la seva activitat, que en virtut de
contractació pública, privada, per concurs, adjudicació o qualsevol altre tipus de transmissió, substitueixin en la
prestació d'un servei o activitat a una empresa o entitat que, sota qualsevol forma jurídica legal i vigent i tant
en règim de relació laboral ordinària o especial, estigués inclosa en l'àmbit funcional del conveni, se subrogarà
obligatòriament en els contractes de treball dels treballadors que estiguessin adscrits a aquest servei o activitat
amb una antiguitat mínima en el mateix de 15 dies en cas de nova contractació i de 4 mesos en cas que
provingui d’una mobilitat interna entre centres de l’empresa cessionària, en els termes que es detallen en
aquest article.
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L'esmentada subrogació es produirà en la totalitat de drets i obligacions dels treballadors i de les empreses,
garantint la seva continuïtat en la prestació del servei i serà imperativa tot i que això impliqués la
transformació d'un contracte formalitzat a l'empara de la relació laboral especial en centres especials de treball
en un contracte i relació laboral ordinària de persones amb discapacitat o minusvalidesa.

La subrogació es produirà respecte del següent personal:

a) Treballadors/es en actiu que prestin els seus serveis en aquest centre amb una antiguitat mínima dels 15
dies en cas de nova contractació o de 4 últims mesos en cas que provingui d’una mobilitat interna entre
centres de l’empresa cessionària, sigui quina sigui la naturalesa de la relació laboral i la modalitat contractual.

b) Treballadors/es que en el moment de canvi de titularitat de la contracta, servei o activitat es troben en estat
d'incapacitat temporal, malalts, accidentats o en situació d'excedència, si haguessin estat adscrits el mateix
temps que s’ha indicat al punt anterior.

c) Treballadors/es que substitueixin algun dels treballadors esmentats en l'apartat anterior.

d) Socis cooperativistes en els termes de l’article 124 de la Ley 3/1987 General de Cooperativas i de l’article
118 bis de la LLei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

Per tal d'instrumentar la subrogació, l'empresa sortint ha de lliurar a l'entrant, almenys una setmana abans de
finalitzar el seu servei, la documentació següent:

Certificat de l'organisme competent d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social respecte als
treballadors afectats de la substitució.

Fotocòpia de les tres últimes nòmines mensuals dels treballadors i treballadores afectats.

Relació de personal en la qual s'especifiqui: nom i cognoms, domicili, número d'afiliació a la Seguretat Social,
antiguitat, jornada, horari, vacances i qualsevol modificació d'aquests que s'hagi produït en els tres mesos
anteriors juntament amb la justificació de la mateixa, modalitat de la seva contractació amb especificació del
període de mandat si el treballador/a és representant sindical i data de gaudiment de les vacances.

Part d’IT i/o confirmació del mateix.

Dies d'assumptes propis ja gaudits i justificació d'altres llicències retribuïdes.

Fotocòpia dels contractes de treball del personal afectat per la subrogació.

Còpia de documents degudament diligenciats per cada treballador/a afectat en el qual es faci constar que
aquest ha rebut de l'empresa sortint la part proporcional de la mensualitat fins al moment de la subrogació, la
liquidació de la part proporcional de vacances i pagues i descansos pendents, no quedant pendent cap
quantitat. Aquest document haurà d'estar en poder de la nova adjudicatària en la data de l'inici del servei com
a nova titular. O, alternativament, acord entre les entitats entrant i sortint de que l’entitat entrant es farà
càrrec d’aquests abonaments.

2. En qualsevol cas la relació laboral entre l'empresa sortint i els treballador/es només s'extingeix en el
moment en què es produeixi de dret la subrogació a la nova adjudicatària.

3. Als efectes que preveu aquest article no tindran la consideració de treballadors i, per tant, no seran objecte
de subrogació per la nova adjudicatària els treballadors autònoms tot i que prestin serveis, directament i
personalment, al centre o contracta en què es produís el canvi de contractista.

4. Quan la nova empresa adjudicatària sigui un centre especial de treball, malgrat la regulació legal de
constitució dels CET, es subrogarà, mentre aquest centre especial de treball mantingui l'adjudicació de
l'esmentada contracta.

5. Amb la sola excepció del que preveuen els paràgrafs anteriors, en tots els altres supòsits de finalització,
pèrdua, rescissió, cessió o rescat d'una contracta, -així com, respecte de qualsevol altra figura o modalitat que
suposi la subrogació entre entitats, persones físiques o jurídiques-, que duguin a terme l'activitat de què es
tracti, els treballadors i treballadores de l'empresa sortint passaran a estar adscrits a la nova titular de la
contracta que vagi a realitzar el servei, respectant aquesta els drets i obligacions que gaudeixin en l'empresa
subrogada, inclosos els drets sindicals.

6. El termini de lliurament serà de cinc dies hàbils comptats a partir del moment en què l'empresa entrant
comuniqui a la sortint el canvi de l'adjudicació de serveis.

En cap cas es podrà oposar a l'aplicació del present article, i en conseqüència a la subrogació l'empresa
entrant, en el cas que l'empresa sortint no li hagués proporcionat a l'entrant la documentació a què està
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obligada. I això amb independència que pogués exigir-li a aquella la indemnització pels danys i perjudicis que
en el seu incompliment li hagi pogut comportar.

7. Els treballadors/es que no haguessin descansat els dies de vacances, dies de descans corresponents,
assumptes propis o altres descansos o permisos retribuïts al moment de produir-se la subrogació, descansaran
els que tinguessin pendents en les dates que tinguin previstes, amb la nova adjudicatària del servei, sempre
que l'activitat subrogada ho permeti .

8. Si la subrogació d'una nova titular de la contracta impliqués que un treballador/a realitzi la seva jornada a
dos centres de treball diferents, afectant només un d'ells el canvi de titularitat de la contracta, els titulars de la
mateixa gestionaran la pluriocupació legal del treballador/a, així com el gaudiment conjunt del període de
vacances a l’any de la subrogació, abonant-se per l'empresa sortint la liquidació de les parts proporcionals de
les pagues corresponents. Aquesta liquidació no implicarà la liquidació si continua treballant per a l'empresa
cessant.

9. L'aplicació d'aquest article serà d'obligat compliment per a les parts a les que vincula: empresa cessant,
nova adjudicatària i treballador/a, operant la subrogació tant en els supòsits de jornada completa, com en els
de jornada inferior, tot i que el treballador/a segueixi vinculat a l'empresa cessant per una part de la seva
jornada. En aquest cas es procedirà conforme determina l'apartat anterior.

10. En cas que un client rescindís el contracte d'adjudicació d'un servei amb una empresa, per qualsevol causa
legal i justificada, amb la idea de realitzar amb el seu personal, i posteriorment contractés amb una altra de
nou el servei en el termini d'un any, la nova concessionària haurà d'incorporar a la seva plantilla al personal
afectat de l'anterior empresa, sempre que es donin els requisits establerts en el present article.

11. En el cas que el propòsit del client, a rescindir el contracte d'adjudicació del servei de què es tracti, per
qualsevol causa, fos el de realitzar amb personal propi però de nova contractació, quedarà obligat a incorporar
a la plantilla als treballadors/ores afectats/ades de l'empresa fins al moment prestadora d'aquest servei.

12. La subrogació del personal, així com els documents a facilitar, operaran en tots els supòsits de subrogació
de contractes dels corresponents serveis en els termes indicats i en els de l'article 44 de l'Estatut dels
treballadors. 

 

(14.212.014)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6679 - 5.8.20143/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14212014-2014




