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RESUM 

 

Davant la vaga general prevista pel divendres 18 d’octubre, convocada pels sindicats 

Intersindical-CSC i l’IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), és pertinent exposar en la 

següent circular, una sèrie d’aclariments sobre els efectes derivats d’aquesta 

convocatòria. 

 

DRETS I OBLIGACIONS 

Principals drets i obligacions davant la vaga convocada, tant per als treballadors com per les 

empreses: 

 La vaga és un dret col·lectiu d’exercici individual que té la transcendència de dret 

fonamental. És per això, que el treballador pot exercir el seu dret a vaga o no. 

 

 Pel que fa al dret fonamental, el seu exercici és lliure, per tant l’empresari no pot 

realitzar actuacions que limitin o condicionin aquest dret. 

 

 El treballador no està obligat a comunicar a l’empresari la seva intenció o no 

d’adherir-se a la vaga. 

 

 La possibilitat d’imposar serveis mínims només està disponible per a aquelles 

empreses que realitzin serveis públics o d’interès general de tal manera que, si 

aquests no es posen d’acord amb el Comitè de Vaga, l’Autoritat laboral pot imposar-los. 

D’altra banda, les empreses amb activitat privada no es veuen afectades per aquesta 

possibilitat.  
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 Pel que fa als efectes sobre el contracte de treball dels treballadors que facin ús del 

seu dret a seguir la vaga, es produeixen els següents:  

 

o El contracte de treball es suspèn, així com també el salari. 

o Tanmateix, es produirà la reducció proporcional de les pagues 

extraordinàries. 

o Dret de reserva del lloc de treball per a quan la vaga finalitzi. 

o Durant la vaga el treballador no causa baixa a la Seguretat Social, sinó que a 

efectes de prestacions, passa a situació “d’alta especial”, durant la qual es 

suspèn l’obligació de cotitzar. Aquest fet s’haurà de comunicar en tot cas, en 

el termini de 3 dies a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 

 Si el treballador es troba en situació d’Incapacitat Temporal amb inici anterior a la 

situació de vaga, seguirà percebent les seves prestacions, subsistint en el seu cas, 

l’obligació de pagament delegat de l’empresa. Per altra banda, si la situació de IT s’inicia 

el mateix dia de la vaga, no tindrà dret a aquestes prestacions ni als complements 

que, en el seu cas, haurà d’abonar l’empresa fins que finalitzi la vaga, sense perjudici del 

seu dret a la assistència sanitària.  

 

 Si el treballador acudeix al seu lloc de treball però no pot desenvolupar les seves 

tasques laborals o no hi ha feina efectiva, té dret a rebre el seu salari íntegre. 

 

 Durant la situació de vaga els treballadors seguidors de la vaga poden fer 

propaganda de la mateixa. En aquest sentit, els piquets informatius son lícits, com 

també ho són els que tractin de persuadir als treballadors per a que es sumin a la vaga. 

Sempre que a la seva tasca de persuasió no utilitzin tècniques intimidatòries, amenaces 

o violència.  

 

 En cas de que la situació de vaga derivi en una situació de notori perill o violència 

o d’ocupació il·legal del centre de treball que alteri el dret a treballar dels treballadors que 

decideixin no seguir la vaga, l’empresa podrà procedir al tancament patronal durant 

el temps indispensable.  
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 La substitució de treballadors seguidors de la vaga per altres contractats 

temporalment suposa la vulneració del dret a vaga i és una conducta que es pot 

sancionar tipificada al reglament com molt greu i que esdevé multes molt elevades.  

 

 En aquest sentit, la desviació de la producció d’un centre a un altre s’ha considerat 

com atemptatori contra el dret de vaga, així com la realització d’hores extres (no 

disposades amb anterioritat) els dies previs a la vaga i que tinguin com a finalitat 

desajustar els efectes de la vaga o la utilització amb abús de la mobilitat funcional, 

considerant atemptatori al dret de la vaga la substitució dels treballadors vaguistes per 

altres de la mateixa empresa amb categoria professional diferent. 

 

 L’exercici de vaga no pot esser sancionat, a no ser que durant la seva realització, el 

treballador hagués realitzat alguna infracció laboral.  

 
 

Esperem que aquests punts puguin ser-li d’utilitat i li recordem que els professionals de l’Àrea 

Laboral d’Audiconsultores experts en la matèria, estan a la seva disposició per a qualsevol 

dubte o aclariment del contingut de la present circular. Contacti amb nosaltres a través del telèfon 

934 677 414.  

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

ÀREA LABORAL 
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