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RESOLUCIÓ
VTG1586914229."fg"3:"fg"lwnkqn."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"fg"
nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"
Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:23:84+0

Xkuv"gn"vgzv"fg"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"
fg"nÓgortguc"Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."uwduetkv"rgnu"tgrtgugpvcpvu"
fg"nÓgortguc"k"rgnu"fgnu"ugwu"vtgdcnncfqtu"gn"fkc"4:"fg"lwp{"fg"4229."k"fg"eqphqtokvcv"
cod"gn"swg"fkurqugp"nÓctvkeng";204"k"5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"
oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"
40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"ocki."uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"
eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."
fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"Tgkcn"fgetgv"456413;:2."fg"5"fÓqevwdtg."
uqdtg"vtcpuhgtflpekc"fg"ugtxgku"fg"nÓGuvcv"c"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"
fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"54813;;:."fg"46"fg"fgugodtg."fg"
tgguvtwevwtcek„"fg"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn="gn"Fgetgv"
8:14226."fg"42"igpgt."fÓguvtwevwtcek„"k"fg"tgguvtwevwtcek„"fg"fkxgtuqu"fgrctvc-
ogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"44514226."fg";"fg"oct›."fg"
tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"
190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball 
k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"etgcek„."fgpqokpcek„"k"fg-
vgtokpcek„"fg"nÓ§odkv"fg"eqorgvflpekc"fgnu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"fgugodtg."fÓguvtwevwtcek„"
del Departament de Treball,

RESOLC:

Ï3" Fkurquct"nc"kpuetkrek„"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"
eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"*eqfk"
fg"eqpxgpk"p¿o0"2:23:84+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"fgn"
Departament de Treball a Barcelona.

Ï4" Fkurquct"swg"gn"vgzv"guogpvcv"gu"rwdnkswk"cn"FQIE0

Barcelona, 18 de juliol de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"c"Dctegnqpc

Vtcpuetkrek„"nkvgtcn"fgn"vgzv"ukipcv"rgt"ngu"rctvu

ACORD
fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Hgttq-
carrils de la Generalitat de Catalunya

Assistents
Tgrtgugpvcek„"fg"nc"Fktgeek„"nÓgortguc<"C0"Ckzwv."L0"C0"C¦qt‡p."H0"Hwtpfi."G0"

Martín i M. Miralles.
Representació dels treballadors:
WIV<"K0"Icte‡c."C0"Ncttgc."C0"Ogpfq¦c."C0"Oqtgpq."N0"F0"Rtkgvq."H0"Rwlqn."U0"

Romero i E. Torres.
EEQQ<"V0"Icte‡c."O0"C0"Jgttgtq."O0"Jwtvcfq."L0"E0"Rfitg¦."L0"Tkwu"k"C0"Tqlcu0
EIV<"N0"Ecttknnq."L0"C0"Octv‡pg¦."Q0"Oqpig."F0"Oqpvgukpqu."G0"Oqpvgukpqu"k"L0"

C0"Pkgvq0
UGOCH<"L0"Ikofipg¦"k"L0"O0"Octv‡p0



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7247"Î"3203404229 52669

C"Twd‡."gp"fcvc"4:"fg"lwp{"fg"4229."gu"tgwpgkz"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"
Conveni col·lectiu, amb els assistents esmentats per a donar compliment al punt 
ugiqp"fg"nÓCevc"fÓceqtf"fg"lwdkncek„"rctekcn"k"fg"eqpvtcevg"fg"tgnngw"ukipcv"gn"7"fg"
fgugodtg"fg"4228."cttkdcpv/ug"cnu"ugi¯gpvu"ceqtfu<
30" Gu"oqfkÝec"k"uÓcflwpvc"gn"tgfcevcv"Ýpcn0

Jubilació parcial i contracte de relleu

Curgevgu"igpfltkeu<
30" Xkiflpekc"fg"nÓCeqtf
Gnu"ceqtfu"c"swg"uÓcttkdkp"vkpftcp"xkiflpekc"Ýpu"c"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nc"fgn"Eqpxgpk"

eqnángevkw"fÓHIE."fiu"c"fkt"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"42320
Cswguv"Ceqtf"vkpft§"xcnkfguc"gp"vcpv"pq"gu"oqfkÝswk"nc"ngikuncek„"crnkecdng."gnu"

ecpxku"swg"gu"rtgxgikp."uÓkpeqtrqtctcp"vqvgu"ngu"oqfkÝecekqpu"qdnkicv”tkgu"swg"gu"
eqpvgornkp"gp"nc"pqxc"nngk"swg"tgiwnct§"nc"lwdkncek„"rctekcn0

2. Petició
Rqftcp"uqnánkekvct"ceqnnkt/ug"c"nc"lwdkncek„"rctekcn"ngu"rgtuqpgu"cod"ofiu"fg"37"cp{u"

fÓcpvkiwkvcv"c"nÓgortguc"swg"ceqorngkzkp"gnu"tgswkukvu"fÓgfcv"*tgcn"q"cod"dqpkÝec-
ekqpu+."k"fg"eqvkv¦cekqpu"c"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn0
Nc"uqnánkekvwf"ugt§"xqnwpv§tkc"rgt"rctv"fgn"vtgdcnncfqt."cod"wp"rgt‡qfg"fg"rtgcx‡u"

mínim de 3 mesos, previ acord d’ambdues parts.
Ugt§"tgswkukv"rgt"c"ceqnnkt/ug"c"nc"lwdkncek„"wp"kphqtog"vflepke"rtgxk"uqdtg"nc"ugxc"

viabilitat jurídica, on es tindran en compte tots els aspectes relatius a la jubilació 
parcial sol·licitada:

1. Acceptació per part de l’empresa en la seva totalitat.
2. Informació sobre la prestació de jubilació parcial del sol·licitant.
3. Aspectes relatius a la contractació del treballador rellevista i el seu enquadra-

ogpv"gp"gn"ukuvgoc"fg"itwru"rtqhguukqpcnu"fg"nÓgortguc0

50" Xcnkfcek„"fgnu"ceqtfu"gp"ocvfltkc"fg"lwdkncek„"rctekcn"k"eqpvtcevg"fg"tgnngw
Gnu"ceqtfu"c"swfl"gu"rwiwk"cttkdct"gp"cswguvc"ocvfltkc"ugtcp"uqvoguqu"c"nc"eqp-

ukfgtcek„"fg"ngu"gpvkvcvu"iguvqtgu"eqorgvgpvu"fg"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn."rgt"vcn"swg"gu"
rtqpwpek•p"uqdtg"nc"ugxc"xkcdknkvcv0

4. Altres drets socials
Ngu"rtguvcekqpu"geqp”okswgu"fgtkxcfgu"fÓclwvu"k"rtfiuvgeu"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"

seran compatibles amb els que rebi el treballador jubilat parcial però no acumula-
bles en el mateix lloc de treball, no podran rebre els dos el mateix ajut o prestació 
al mateix moment.

Jubilat parcial:
5. Model de contractació
Gn"vtgdcnncfqt"cod"nc"lwdkncek„"rctekcn"ugt§"eqpvtcevcv"uqvc"nc"oqfcnkvcv"fg"eqpvtcevg"

de treball de durada determinada a temps parcial per situació de jubilació parcial.

80" Hwpekqpu"k"itwr"rtqhguukqpcn
Rgt"vcn"fg"iwcp{ct"gp"rtqfwevkxkvcv"k"crtqÝvcogpv"fgnu"rgt‡qfgu."ngu"vcuswgu"c"

realitzar en els períodes d’activitat podran no ser les mateixes que les que es rea-
litzaven en actiu a temps total.
Pq"qduvcpv"ckz”."gp"nÓcuukipcek„"fg"vcuswgu."gu"ictcpvkt§"gn"tgurgevg"c"nc"fkipkvcv"

del treballador.
Gn"vtgdcnncfqt"gu"rtguvct§"fg"hqtoc"eqpvkpwcfc."gp"3"q"4"rgt‡qfgu"rgt"fqpct"eq-

dgtvwtc"c"clwuvqu"fg"lqtpcfc."xcecpegu"k"rgt‡qfgu"fg"hqtocek„"k"gu"eqorvcdknkv¦ct§"
de forma anual.
Gn"rtkogt"rgt‡qfg"gu"tgcnkv¦ct§"c"eqpvkpwcek„"fg"nc"fcvc"ghgevkxc"fg"lwdkncek„"

rctekcn"gp"gn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn."ugortg"k"swcp"ukiwk"rquukdng"fÓceqtf"cod"gn"swg"
estableixi l’informe tècnic.
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Nc"tguvc"fÓcp{u"Ýpu"c"cttkdct"c"nc"fcvc"fg"lwdkncek„"vqvcn."nÓgortguc"Ýzct§"gnu"
períodes de cada persona que seran comunicats amb una anticipació mínima de 
30 dies a la data d’inici.
Rgt"ceqtf"gpvtg"ngu"rctvu"gu"rqft§"tgcnkv¦ct"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"gp"lqtpcfgu"

parcials i en nombre i períodes diferents als establerts.
Gn"lwdkncv"rctekcn"tgcnkv¦ct§"ngu"ugxgu"hwpekqpu"gp"nc"¦qpc"fg"nc"ugxc"tgukfflpekc"

laboral que tenia al moment de passar a la situació de jubilació parcial i/o a la zona 
de la seva residència particular. Aquells treballadors jubilats parcials que tenien 
vqtp"cuukipcv"fg"ocv‡"q"vctfc"pqofiu"ugtcp"etkfcvu"c"vqtp"pqevwtp"rgt"ceqtf"fÓcod-
dues parts.

90" Rgtegpvcvig"fgn"lwdkncv"rctekcn
Nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"qtfkp§tkc"ugt§"fgn"37'"fg"nc"lqtpcfc"jcdkvwcn"c"nÓgortguc."

ugiqpu"Eqpxgpk"eqnángevkw"xkigpv0
Nc"pq/kpeqtrqtcek„"rgt"oqvkwu"rgtuqpcnu"cn"oqogpv"fg"nc"etkfc"cn"ugtxgk"fqpct§"

lloc a una nova crida en altres dates.
Gp"ecu"fg"ukvwcek„"fÓKV"fwtcpv"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk."gu"eqorvct§"nc"lqtpcfc"gp"

hwpek„"fgn"ugtxgk"cuukipcv."k"rgt"vcpv"gu"eqorwvctcp"ngu"jqtgu"rtgxkuvgu"fg"ugtxgk0"Pq"
uÓcdqpct§"gn"eqorngogpv"fÓKV"gp"gnu"ecuqu"gp"swfl"nÓjkuvqtkcn"ckz‡"jq"fgvgtokpk0
Cswguv"rwpv"uk"fiu"gn"ecu"gu"oqfkÝect§"cod"gn"eqpvkpiwv"swg"tgiwnk"cn"tgurgevg"fg"

rgtegpvcvigu"fg"lqtpcfc"nc"pqxc"nngk"fg"lwdkncek„"rctekcn0

8. Retribució
Fwtcpv"gn"rgt‡qfg"fg"lwdkncek„"rctekcn"gu"tgowpgtct§"ogpuwcnogpv"cod"gn"

37'"fg"vqvu"gnu"eqpegrvgu"ucnctkcnu"Ýzqu."k"fgnu"eqpegrvgu"xctkcdngu"*gnu"rnwu+"
swg"xkpiwfiu"rgtegdgpv"gn"lwdkncv"rctekcn"fwtcpv"nÓcp{"cpvgtkqt"c"nc"fcvc"fg"nc"ugxc"
lwdkncek„"rctekcn0"Nc"okvlcpc"fÓcswguvu"rnwu"gu"vtcpuhqtoct§"gp"wp"eqorngogpv."
fgn"swg"uÓcdqpct§"37'"swg"eqkpekfkt§"cod"gn"rgtegpvcvig"fgn"vtgdcnn"ghgevkw"swg"
gu"tgcnkv¦k."k"uÓcevwcnkv¦ct§"cpwcnogpv"uqdtg"nc"dcug"fg"nÓkpetgogpv"fg"vcwngu"fgn"
Conveni col·lectiu. En cap cas les retribucions percebudes no podran ser superi-
qtu"cn"ucnctk"guvcdngtv0"Gp"nc"okvlcpc"fgn"eqpegrvg"xctkcdng"*gnu"rnwu+"cp{cn"pq"gu"
eqpvgornct§"gn"vtgdcnn"pqevwtp0

9. Formació i període preactivitat
Abans d’incorporar-se al període de treball establert, en el cas d’un període previ 

fÓkpcevkxkvcv"uwrgtkqt"c"8"oguqu."gu"tgcnkv¦ct§"wp"tgeqpgkzgogpv"oflfke"fg"xkikn§pekc"
de la salut i, si s’escau, unes sessions formatives d’adaptació al lloc.
Nc"hqtocek„"gu"hct§"fkpu"nc"lqtpcfc"ncdqtcn."rqfgpv/ug"tgcnkv¦ct"gp"gn"ocvgkz"nnqe"

de treball.
Cswguvc"hqtocek„"ugt§"nc"kpfkurgpucdng"rgt"c"nc"eqttgevc"tgcnkv¦cek„"fg"ngu"vcuswgu"

gpeqocpcfgu"k"nc"ugxc"fwtcek„"iwctfct§"rtqrqtek„"c"cswguvgu0

10. Extinció de la jubilació parcial
Nc"ukvwcek„"fg"lwdkncek„"rctekcn"uÓgzvkpigkz."fÓceqtf"cod"nc"pqtocvkxc"xkigpv."

per:
Mort del pensionista parcial.
Pgeguuctkcogpv"c"nÓcttkdct"gn"vtgdcnncfqt"lwdkncv"rctekcn"c"nÓgfcv"gp"swfl"rqv"qrvct"

rgt"nc"lwdkncek„"fgÝpkvkxc0
Reconeixement d’una incapacitat permanent.

Treballador rellevista:
11. Model de contractació
Gn"vtgdcnncfqt"tgnngxkuvc"ugt§"eqpvtcevcv"uqvc"nc"oqfcnkvcv"fg"eqpvtcevg"fg"tgnngw"

c"vgoru"rctekcn."gp"e”orwv"cpwcn."cod"wpc"fwtcfc"fgvgtokpcfc"Ýpu"nc"fcvc"fg"
jubilació total del jubilat parcial.

340" Hwpekqpu"k"itwr"rtqhguukqpcn"fÓkpitfiu
Gn"itwr"rtqhguukqpcn"fÓkpitfiu"ugt§"gn"ocvgkz"fgn"lwdkncv"rctekcn."ugortg"swg"gnu"

acords existents en matèria de promoció interna i les característiques del lloc de 
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vtgdcnn"fgn"lwdkncv"rctekcn"jq"hcekp"rquukdng"k"ugortg"vgpkpv"gp"eqorvg"gn"swg"gu"fkiwk"
en l’informe tècnic.

350" Rgtegpvcvig"fg"vtgdcnn"fgn"vtgdcnncfqt"tgnngxkuvc
Nc"lqtpcfc"fgn"vtgdcnncfqt"tgnngxkuvc"ugt§"fgn":7'"fg"nc"lqtpcfc"fg"ecfc"wp"fgnu"

cp{u0

14. Formació
Gn"vtgdcnncfqt"tgnngxkuvc"vkpft§"nc"hqtocek„"pgeguu§tkc"rgt"cn"nnqe"fg"vtgdcnn"swg"

xcik"c"qewrct0

15. Retribucions
Ngu"tgvtkdwekqpu"Ýzgu"fgn"vtgdcnncfqt"tgnngxkuvc"ugtcp"ngu"swg"eqttgurqpiwkp"gn"

ugw"itwr"rtqhguukqpcn"gp"hwpek„"cod"gn"vgoru"fg"vtgdcnn"eqpvtcevwcn0
Gnu"eqpegrvgu"xctkcdngu"uÓcdqpctcp"gp"dcug"cn"ugw"rgtegpvcvig"fg"vtgdcnn"k"c"ngu"

condicions establertes al respecte.

16. Finalització del contracte de relleu
Gn"eqpvtcevg"fg"tgnngw"Ýpcnkv¦ct§"cod"nÓgzvkpek„"fg"nc"lwdkncek„"rctekcn"rgt"swcnugxqn"

fg"ngu"ecwugu"eqpukipcfgu"gp"nc"nngk0

390" Ictcpvkgu"fg"tgkpeqtrqtcek„
UÓguvcdnktcp"ngu"eqpfkekqpu"fg"tgkpeqtrqtcek„"c"nÓgortguc"uqdtg"nc"dcug"fgnu"ceqtfu"

que s’estableixin al respecte.

Xcnkfcek„"hqtocn<
18. Autoritat tutelar administrativa
Ecu"fg"ugt"xcnkfcvu"gnu"ceqtfu"rgt"rctv"fg"ngu"gpvkvcvu"iguvqtgu"eqorgvgpvu"fg"nc"

Ugiwtgvcv"Uqekcn."pq"gpvtctcp"gp"xkiqt"Ýpu"swg"pq"vkpiwkp"gn"xkuvkrncw"fg"nÓcwvqtkvcv"
vwvgnct"cfokpkuvtcvkxc"fÓHIE"*Eqpugnngtkc"fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu."
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtguuwrquvqu"k"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Hwpek„"R¿dnkec+0

(07.320.149)
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RESOLUCIÓ
VTG1586:14229."fg"45"fg"lwnkqn."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"
fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"itwr"fÓgortgugu"Etkuvkpc"Uqtnk"*Etkuvkpc"Uqtnk."
SL, i Centre de Capacitació d’Estètica Cristina Sorli, SL) per a l’any 2007 (codi 
fg"eqpxgpk"p¿o0"2:35585+0

Xkuv"gn"vgzv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"itwr"fÓgortgugu"Etkuvkpc"Uqtnk"
*Etkuvkpc"Uqtnk"UN."k"Egpvtg"fg"Ecrcekvcek„"fÓGuvflvkec"Etkuvkpc"Uqtnk."UN+."uwduetkv"
rgnu"tgrtgugpvcpvu"fg"nÓgortguc"k"rgnu"fgnu"ugwu"vtgdcnncfqtu"gn"fkc"38"fg"ocki"fg"
4229."k"fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"fkurqugp"nÓctvkeng";204"k"5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngiku-
ncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"
fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"ocki."uqdtg"
tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"
613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"Tgkcn"fgetgv"
456413;:2."fg"5"fÓqevwdtg."uqdtg"vtcpuhgtflpekc"fg"ugtxgku"fg"nÓGuvcv"c"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"54813;;:."fg"
46"fg"fgugodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"fg"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"
fg"Vtgdcnn="gn"Fgetgv"8:14226."fg"42"igpgt."fÓguvtwevwtcek„"k"fg"tgguvtwevwtcek„"fg"
fkxgtuqu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"44514226."
fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"
Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"3;214227."fg"35"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"fgn"
Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"
etgcek„."fgpqokpcek„"k"fgvgtokpcek„"fg"nÓ§odkv"fg"eqorgvflpekc"fgnu"fgrctvcogpvu"
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