
 
 
Reforma laboral 2012 
 
El dia 11/02/2012 s’ha publicat al BOE Núm. 36 el RD-Llei 3/2012, del 10 de febrer, de mesures 
urgents per la reforma del mercat laboral. 
 
El contingut d’aquesta norma pot ser modificat a la seva tramitació parlamentària  norma com 
a projecte de llei, que es durà a terme segurament per la via d’urgència durant aquest mes de 
febrer. Tot i així la norma ha entrat en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, és a dir, el 
dia 12/02/2012 i a partir d’aleshores resulta vigent i d’aplicació a les relacions laborals. 
 
Hom ha de dir que es tracta d’una reforma laboral d’envergadura i que la seva aplicació pot 
comportar problemes futurs; en aquest sentit agafem prestades unes paraules del Catedràtic 
de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UAB) Eduardo Rojo Torrecilla: “aunque el redactor 
del preámbulo <de la norma> saque pecho y afirme que todo está muy claro, <la reforma> 
generará una fuerte judicialización de las relaciones de trabajo salvo que los agentes sociales 
tengan la inteligencia y la habilidad necesaria no solo para firmar acuerdos de solución 
extrajudicial de conflictos sino también para conseguir su efectiva aplicación (en teoría ambas 
partes deberían de estar de acuerdo con ello, pero las posibilidades que le abre la reforma a la 
parte empresarial para la adopción unilateral de decisiones me hace ser algo escéptico sobre el 
uso de los mecanismos alternativos en el próximo futuro).” 
 
També hem d’indicar que només 13 dies abans va ser publicat al BOE el II Acord per l’Ocupació 
i la Negociació Col·lectiva 2012, 2013 i 2014, subscrit pels agents socials (d’una part CEOE i 
CEPYME, de l’altra CCOO i UGT), al qual s’havien pactat condicions d’estructura de la 
negociació col·lectiva (flexibilitat ordinària i extraordinària limitades en el temps), de la 
contractació i subcontractació (contractes formatius, externalització productiva, teletreball, 
drets d’informació), de criteris salarials per 2012-2014 (increments màxims dels salaris, criteris 
substitutius de l’IPC per la part variable de la retribució) i també d’inaplicació negociada a 
l’empresa de determinades condicions de treball pactades als convenis col·lectius sectorials. 
Aquestes matèries són objecte de regulació al RD-Llei esmentat però amb vocació de 
permanència (i no de limitació en el temps deguda a una situació transitòria excepcional) i 
eliminant la major part de les garanties pactades pels agents socials. 
 
Seguint el text del RD-Llei, resumim seguidament els aspectes més rellevants d’aquesta 
reforma laboral, doncs encara que som conscients que una part dels aspectes reformats 
difícilment afectaran al col·lectiu d’artistes si que creiem que, atès que molts artistes treballen 
també en ocupacions tècniques, de producció o a l’ensenyament, per exemple, cal que 
estiguem informats dels canvis a les nostres relacions laborals en general: 
 

 
 
 
Mesures per l’ocupabilitat dels treballadors 
 

- Canvis a la normativa d’intermediació laboral: es permet que les ETT puguin operar 
també com agències de col·locació: en aquest últim cas hauran de “garantir als 
treballadors la gratuïtat en la prestació de serveis”.  



- Modificació de la regulació dels contractes formatius i d’aprenentatge: 
o Durada mínima d’1 any i màxima de 3 anys. 
o Ampliació del temps de treball efectiu (75% el 1r anys i 85% el 2n i 3r anys). 
o Es podran formalitzar aquests contractes consecutivament amb el mateix 

treballador sempre que no es tracti de “la mateixa activitat laboral o ocupació 
objecte de la qualificació professional associada al contracte” (abans no). 

o La formació es podrà rebre també a la mateixa empresa (abans no). 
o Ampliació del límit d’edat (25 anys) del treballador susceptible de ser 

contractat amb aquesta modalitat a 30 anys fins que hom assoleixi una taxa de 
desocupació del 15%. 

o Reducció de quotes SS per a les empreses que contractin treballadors inscrit a 
l’OTG abans de l’01/01/2012, així com també per a les que transformin els 
contractes en indefinits. 
 

- Dret a la formació professional dels treballadors: 
o Reconeixement d’aquest dret també vinculat al lloc de treball perquè el 

treballador pugui adaptar-se a les modificacions que se n’operin. 
o Dret del treballador a un permís retribuït de 20 hores anuals per formació 

vinculada al lloc de treball  quan la seva antiguitat a l’empresa sigui almenys 
d’1any. La concreció del permís haurà d’acordar-se entre empresa i 
treballador. 

o Les empreses podran contractar treballadors desocupats mentre l’ocupat 
estigui duent a terme activitats formatives finançades per qualsevol 
Administració. El treballador desocupat (que ve obligat a acceptar aquesta 
contractació, mentre que abans era una opció voluntària) pot compatibilitzar 
la prestació per desocupació amb la feina. 

 

Foment de la contractació indefinida i mesures de creació d’ocupació 
 

- Nou contracte indefinit de suport als emprenedors: 
o Poden subscriure’l empreses amb menys de 50 treballadors. 
o Serà per temps indefinit i a jornada completa. 
o El primer any de contracte te la consideració de període de prova (per tant, 

durant el primer any l’empresa pot deslliurar-se d’aquest vincle sense 
indemnitzar el treballador). 

o El treballador pot compatibilitzar el salari amb un 25% de la prestació per 
desocupació pendent de percebre; si no ho compatibilitza, manté el dret a 
l’atur que li resta per cobrar. 

o Incentius fiscals per l’empresa: si el primer contracte es realitza amb menor de 
30 anys, deducció fiscal de 3000,00€; addicionalment, si es contracten aturats 
que estiguin cobrant la prestació contributiva per desocupació, deducció fiscal 
del 50% de la prestació que el treballador tingués pendent de cobrament 
(sempre que es compleixin determinats requisits). 

o Bonificacions a la Seguretat Social durant 3 anys, compatibles amb els 
esmentats beneficis fiscals quan es contracti a treballadors aturats inscrits a 
l’OTG que tinguin entre 16 i 30 anys o que siguin més grans de 45 anys. 

o Per tenir tots els incentius descrits, l’empresari ha de mantenir al treballador 
contractat almenys 3 anys des de l’inici de la relació laboral. 
 

- Contracte a temps parcial i hores extres:  
o Hom permet la realització d’hores extres; el nombre màxim en serà el 

legalment previst (80 hores anuals) calculat en proporció a la jornada pactada.  



o La suma de jornada pactada + hores complementàries + hores extres ha de ser 
inferior a la jornada completa d’un treballador comparable o a la prevista per 
la normativa legal. 
 

- Nova regulació del treball a distància (teletreball): 
o Es defineix com a prestació de treball que es realitza de manera preponderant 

al domicili del treballador o altre lloc triat per ell. 
o Es reconeixen a aquests treballadors, amb alguns matisos, els mateixos drets 

individuals i col·lectius que a la resta de treballadors de l’empresa. 
 

- Contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat: sempre 
que l’empresa ocupi menys de 50 treballadors, la transformació en indefinits gaudeix 
de bonificacions SS durant 3 anys. 

 

Flexibilitat interna empreses com alternativa a la destrucció d’ocupació 
 

- Eliminació de les categories professionals: el sistema de classificació professional s’ha 
de regular (termini d’1 any) entorn als grups professionals. 
 

- Distribució irregular del temps de treball: si no es preveu al conveni col·lectiu o no hi 
ha acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, l’empresa pot distribuir 
de forma irregular un 5% de la jornada al llarg de l’any. 

 
- Mobilitat funcional i geogràfica:  

o L’aspecte fonamental és que desapareix la vinculació concreta d’aquestes 
decisions de l’empresa a que les mesures puguin contribuir a millorar la 
situació de l’empresa mitjançant un millor ús dels seus recursos humans, i 
queda substituïda per una de genèrica que les vincula a l’existència de “raons 
tècniques u organitzatives que la justifiquin”.  

o La decisió de l’empresa és immediatament executiva. 
 

- Modificació substancial de les condicions de treball: 
o S’hi inclou la “quantia salarial” com a condició de treball susceptible de 

modificació substancial a instàncies de l’empresa si concorren les causes i 
després del període de consultes amb els representants dels treballadors. 

o Les modificacions poden afectar no només a acords o decisions empresarials 
d’abast col·lectiu, sinó també a les condicions reconegudes en el mateix 
contracte de treball. 

o Les causes són genèriques i poc concretes: “quan existeixin provades raons 
econòmiques tècniques, organitzatives o de producció. Se’n consideren com a 
tals les que estiguin relacionades amb la competitivitat, productivitat u 
organització tècnica o del treball a l’empresa”. 

o Dret del treballador, en cas de perjudici, a rescindir el contracte amb 
indemnització de 20 dies de salari/any treballat, amb un màxim de 9 
mensualitats. 
 

- ERO per suspensió del contracte o reducció de la jornada per causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major: supressió del 
requisit d’autorització administrativa per part de l’Autoritat laboral. 
 

- Negociació col·lectiva: 



o Inaplicació del conveni col·lectiu de referència en diverses matèries (jornada, 
horari, treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de 
treball, funcions, millores voluntàries d’acció protectora de la SS) quan 
concorrin causes econòmiques, tècniques organitzatives o de producció, per 
acord entre l’empresa i els representants dels treballadors legitimats per a 
negociar convenis (comités d’empresa, delegats de personal, seccions sindicals 
d’empresa). 

o S’entén que concorren causes econòmiques en cas de pèrdues actuals o 
previstes o de disminució persistent del nivell d’ingressos o vendes; en tot cas 
s’entendrà que la disminució n’és persistent si es produeix durant 2 trimestres 
consecutius. No s’explicita com s’acreditarà aquesta disminució. 

o Es manté la prioritat aplicativa del conveni d’empresa respecte del conveni 
sectorial, autonòmic o d’àmbit inferior en matèries com ara salari base i 
complements salarials, pagament o compensació d’hores extres, horari i 
vacances, classificació professional dels treballadors o mesures de conciliació 
laboral i familiar. 

o Denúncia i vigència dels convenis col·lectius (ultraactivitat): podran ser 
denunciats i revisats en qualsevol moment durant la seva vigència. La 
ultraactivitat es limita a 2 anys des de la data de la denúncia. Passats 2 anys 
sense que s’hagi negociat un nou conveni s’aplicarà, si s’escau, el conveni 
col·lectiu d’àmbit superior que sigui d’aplicació (si no n’hi ha, la normativa 
laboral bàsica, que en matèria salarial només regula el SMI). Els convenis 
denunciats abans de l’entrada en vigor de la norma mantindran la 
ultraactivitat 2 anys a comptar des de la seva entrada en vigor (fins a 
l’11/02/2014). 

 

Mesures per afavorir el mercat de treball i reduir la dualitat laboral 
 

- Prohibició d’encadenar contractes temporals art. 15.5 ET: tornarà a estar vigent a 
comptar des de l’01/01/2013 (el Govern anterior havia suspès la seva aplicació per 2 
anys). 
 

- Nova regulació de l’acomiadament col·lectiu, en particular: 
o Supressió de l’autorització administrativa dels ERO. 
o Causa: pèrdues actuals o previstes, o disminució persistent d’ingressos o de 

vendes, entenent com persistent la disminució que es produeixi durant 3 
trimestres consecutius. 

o Obligació de pla de recolocació dels treballadors quan l’ERO n’afecti més de 50. 
 

- Extinció del contracte per faltes d’assistència:  
o Desapareix la referència a l’índex d’absentisme col·lectiu, així doncs serà causa 

d’acomiadament per aquesta causa objectiva que el treballador falti a la feina 
de manera intermitent, encara que sigui justificada (per exemple, IT per 
contingències comunes), el 20% de les jornades hàbils en 2 mesos consecutius 
(o sigui, 8 o 9 dies) o el 25% en 4 mesos discontinus dintre d’un període de 12 
mesos. 

o El Govern es compromet a estudiar en un termini de 6 mesos una modificació 
del règim jurídic de les MATEPSS en relació amb una millor gestió de la IT 
(suposem que en la línia que gestionin les altes i baixes mèdiques). 
 

- Canvis relatius als acomiadaments improcedents: 



o Contractes subscrits des de l’entrada en vigor de la norma i contractes de 
foment a la contractació indefinida formalitzats anteriorment: indemnització 
de 33 dies de salari/any amb un màxim de 24 mensualitats. 

o Contractes vigents a l’entrada en vigor de la norma: indemnització a raó de 45 
dies/any pel període de contracte anterior a l’entrada en vigor de la norma, i a 
raó de 33 dies/any pel període laboral posterior. En tot cas hi ha una limitació 
de la quantia indemnitzatòria de 720 dies, amb una sola excepció que afecta 
als treballadors de més gran antiguitat al moment d’entrada en vigor de la 
norma. 

o Desaparició dels salaris de tramitació en acomiadaments improcedents en cas 
que l’empresa opti per indemnitzar el treballador  i no per readmetre’l (llevat 
del cas dels representants dels treballadors, que si que conserven aquest dret). 
 

- FOGASA: el pagament d’indemnitzacions, per a tot tipus d’acomiadament, en cas 
d’empreses de menys de 25 treballadors es limita a contractes indefinits i a 8 dies de 
salari/per any (abans abonava el 40% de la indemnització). 

 
L’últim capítol de la norma refereix a les modificacions a la recent Llei de la Jurisdicció Social, 
en consonància amb els canvis soferts per la norma laboral substantiva, és a dir, l’Estatut dels 
Treballadors. 
 
A les disposicions addicionals es tracta, entre d’altres, de l’aplicació de la norma al sector 
públic, de l’extinció de contractes de directius tant del sector Públic com de les entitats de 
crèdit.  D’altra banda es deroguen, també entre d’altres, les disposicions que regulen els 
contractes bonificats de foment de la contractació indefinida (de la Llei 12/2001) o les 
bonificacions per reincorporació a la feina de dones treballadores en els dos anys posteriors a 
la maternitat (de la Llei 43/2006). 
 

Finalment a les disposicions finals trobem modificacions normatives en matèria de 
conciliació de la vida laboral i familiar (aplicables a les sol·licituds que es facin a partir 
de l’entrada en vigor de la norma): 
 

- S’estipula que la reducció de jornada de treball per cura de menors de 8 anys o 
persona amb discapacitat haurà de ser diària. 
 

- S’estableix que els treballadors hauran de preavisar l’empresa amb 15 dies d’antelació, 
precisant la data d’inici i la data de finalització del permís de lactància o de la 
reducció de jornada abans esmentada. 

 
- Vacances que no s’hagin pogut gaudir durant l’any natural degut a un procés d’IT que 

no sigui derivada de l’embaràs, el part o lactància natural o per maternitat/paternitat: 
el treballador podrà gaudir-les després de la IT sempre que no hagin transcorregut més 
de 18 mesos a partir del final de l’any al qual s’han generat. 

 
-  

 
 

Nuria Rubio 
Servei d’Assessoria laboral                               
Barcelona, 16 de febrer del 2012 

 


