
Precarietat laboral: la seva construcció social i jurídica 
 

a) Introducció: Què entenem per precarietat o precarització laboral? 
 
 La precarietat laboral fa referència a tots aquells processos que, amb una incidència 
tant cultural com material, canvien l'estructura de vida de les persones i configuren la seva 
existència al voltant del risc i l'exclusió de l'àmbit social, mitjançant actuacions que comporten 
inequívocament una degradació i una denegació dels drets del treball i de la protecció social. 
 
 Aquesta realitat es vehicula a través del treball, entès com a un dels elements 
essencials en la configuració de la vida de les persones a efectes de realització i de 
supervivència material. Per tant, a través de processos d'inseguretat i d'incertesa copsen no 
només la pròpia prestació de serveis, sinó la posició de les persones dins la mateixa societat i la 
seva manera d'afrontar la línia vital. 
 
 La precarietat es configura així a través de polítiques i regulacions materials dins d'un 
marc ideològic determinat en el qual, una concreta cultura imposa aquestes normatives, i les 
planteja com a única possibilitat real d'articulació de la societat sota els paràmetres de idees 
totèmiques i que volen que siguin unívoques: creixement econòmic, adaptabilitat i flexibilitat, 
principi d'oportunitat, etc. 
 
 No obstant, la realitat material i històrica ens permet concloure de forma crítica que no 
és una situació precària la que obliga a adoptar aquest tipus de polítiques, sinó que són aquestes 
normatives les que imposen la citada precarietat, primant la posició d'una part, formada per les 
elits econòmiques i polítiques, enfront l'altre, constituïda per les classes populars. 
 
 L'articulació de la precarietat laboral o social incideix i actua sobre 4 grans àmbits (com 
a destacat, entre d'altres, Albert Recio): 
 
− La inseguretat sobre la continuació de la relació laboral. 
− La degradació de la situació del treball, amb l'augment del poder empresarial per vàries les 
condicions de treball. 
− La reducció continuada de la capacitat adquisitiva, mitjançant la disminució dels salaris. 
− I la disminució de la protecció social. 
 
 I dins de tots ells, com a marc o estratègia en el qual copsar aquestes línies, però alhora 
com a estadi final per realitzar-les en la pràctica, pren importància cabdal un dels objectius que el 
poder empresarial i les classes conservadores han volgut implantar en el mal anomenat mercat 
de treball: la individualització de les relacions laborals. 
 
 Després de la Segona Guerra Mundial, i davant del contrapoder que suposava el 
moviment obrer (així com l'existència d'un pol soviètic), el capitalisme va arribar al gran acord o 



pacte social pel qual, el moviment obrer articulat a través de grans centrals sindicals i de partits 
polítics de l'espectre esquerre, no discutia el capitalisme econòmic (en la seva vessant 
productiva) i el liberalisme polític, a canvi de la construcció d'un Estat del Benestar erigit sobre 
dos elements bàsics: l'assegurament dels drets polítics assolits i la consecució de drets socials 
que permetessin incrementar la capacitat adquisitiva de la classe treballadora i fer-la 
mínimament partícip dels beneficis generals. Drets a canvi de pau social. 
 
 Aquest plantejament, imposat sota l'erroni paràmetre d'un creixement econòmic infinit, ja 
als anys 70 es va veure en decadència amb la crisi del petroli. I des d'aquell moment l'única 
voluntat fou mantenir els enormes beneficis empresarials que obligaven, econòmica o 
materialment, a la necessària disminució de les rendes del treball. I política i culturalment, a 
continuar l'acceptació del sistema sense discussió i mantenint la pau social. 
 
 I això requeria, com a pas necessari, no només un exercici d'alienació cultural, sinó 
individualitzar les relacions laboral en el marc del treball. És aquesta la premissa de la qual han 
embegut les línies del procés de precarització: inseguretat, augment del poder empresarial en 
l'establiment de les condicions de treball, progressiva reducció salarial i disminució de la 
protecció social. És a dir, la individualització de les relacions per treure-les de la vessant o del 
marc col·lectiu a través del qual s'havien configurat i constituït, i des del qual els i les 
treballadores poden constituir un evident contrapoder a l'empresa. 
 
 Aquest individualisme es fonamenta en dos elements bàsics (i molt resumits): la 
desigualtat com a valor que afavoreix la competència i la llibertat; i el mercat com a eina perfecte 
per a l'assignació i distribució de recursos. 
 
 I és aquest l'esperit que subjeu a la reforma de 2012, que reforça tots i cadascun dels 
trets definits de precarietat. Un reforma laboral de la qual tot just avui es compleix un any des de 
la seva entrada en vigor. Un any en el qual podem ja establir certes conclusions respecte a la 
seva aplicació i als seus efectes. 
 
b) La reforma laboral de 2012: el pas definitiu cap a la precarització de les relacions 
laborals. 
 
 Com dèiem, tots i cadascun dels trets definidors dels processos de precarització de les 
relacions del treball troben una especial incidència, un gran èmfasi en l'actual reforma laboral. 
 
 La seva aprovació respon a les grans direccions de l'ofensiva conservadora (Albarracín, 
1994): política macroeconòmica orientada a reduir salaris com a forma de disminuir costos i a 
eliminar gravàmens sobre l'acumulació de beneficis (suposadament de cara a la seva reinversió); 
desregulació de les relacions laborals; desmantellament de l'Estat del Benestar a través de la 
privatització dels serveis definits bàsics (sanitat, educació, etc.); estabilitat monetària. 
 



 I tracta de donar resposta a la constitució de formes empresarials noves: empresa 
xarxa, allunyada dels grans centres de treball (les fàbriques) amb la totalitat de treballadores i 
treballadors prestant serveis junts. Es replantegen, per tant, les estructures econòmic-
productives per tal de transformar les relacions de poder i situar-les en les llimbs anteriors a 
l'adveniment del gran pacte o contracte social. Així, es desplacen els riscos de la classe 
empresarial a les persones treballadores, a les classes populars. 
 
 Els dos elements claus en el moment de definir la reforma laboral de 2012 (aprovada al 
mes de febrer i convalidada per la Llei 3/2012 del mes de juliol), són els canvis en la configuració 
del Dret del Treball i de les relacions laborals. 
 
1.- El Dret del Treball: 
 
 Si ens endinsem en el Dret del Treball, que va néixer després de la Primera Guerra 
Mundial, aquest ha tingut sempre un caràcter tuïtiu, de protecció a la part dèbil del contracte de 
treball, conjugant-se a partir de principis tals com la condició més beneficiosa, el principi pro 
operario, principi de raonabilitat, norma més favorable, etc. 
 
 És evident que aquest dret té alhora una vessant garantista i de salvaguarda del 
sistema capitalista mantenint en límits suportables l'explotació de la força del treball, però 
configura un sistema de protecció dels i les treballadores per tal que no estiguin sotmeses a les 
exigències puntuals de l'empresariat i del mercat. 
 
 En definitiva, entén fonamental la seguretat en el treball, com element de realització 
personal, i la seva consolidació, amb afectació directa sobre la construcció d'un projecte vital per 
a les persones. 
 
 Si mirem enrere, a l'Estat espanyol, el franquisme va imposar la pretensió d'unitat entre 
capital i treball, essent eliminada aquesta idea amb la Constitució de 1978, on es reconeix el 
conflicte i es tracta d'articular els processos que el contenen. Es recupera el seu caràcter (que 
havia tingut a la II República i a la Ley de Contratos de 1931), és a dir, la integració del conflicte 
capital-treball; el reconeixement de la negociació col·lectiva com a font de drets i obligacions, i el 
seu caràcter compensador en la regulació d'un contracte entre parts desiguals. 
 
 No obstant, a partir de l'assoliment d'un nou estatus, d'un nou model d'organització 
política i territorial des de 1978, el que ha esdevingut una línia continuada i sostinguda ha estat la 
destrucció de l'Estat del Benestar i de les contraprestacions atorgades pels poders polític i 
econòmic per l'acceptació del capitalisme. 
 
 La reforma laboral de 2012 no ha estat, però, una reforma més (de fet han existit 52 
reformes laborals des de l'aprovació de l'inicial Estatut dels Treballadors a l'any 1980), sinó el 
principal pas en un procés continuat de pauperització i desregulació de les relacions laborals. És 



la gran reforma que les elits conservadores i el poder econòmic ha estat esperant des del final 
del franquisme i l'adveniment del model democràtic liberal-representatiu. 
 
 Configura un sistema normatiu sotmès a les exigències del mercat, traient qualsevol 
aspecte antropocèntric que pogués existir. Així, el Dret del Treball ha perdut aquesta condició de 
protecció que es constituïa com la seva essència i que permetia l'articulació de les relacions de 
treball en el marc de l'Estat del Benestar, en el qual la primacia de les persones hauria de ser 
absoluta per sobre de la rendibilitat econòmica i de la pura acumulació de capital. 
 
2.- Les relacions laborals: 
 
 Ja hem dit que les línies sobre les quals s'estructura aquesta reforma laboral (amb el 
beneplàcit de les grans institucions financeres mundials, Unió Europea, Fons Monetari 
Internacional o Banc Mundial) són, tant individuals com col·lectives. 
 
 Abans d'entrar a especificar mínimament el seu abast, per tal de valorar després la seva 
efectivitat, ens hem de fixar en els objectius que s'establien i que eren definits pel propi govern: 
 
− Aturar a curt termini la sangria de destrucció d'ocupació. 
− Posar les bases per a la creació d'ocupació estable. 
− Apostar per l'ocupació de qualitat que trenqui la dualitat del mercat de treball. 
− Posar en marxa mecanismes efectius de flexibilitat interna en les empreses per promoure el 
manteniment de l'ocupació. 
− Modernitzar la negociació col·lectiva per apropar-la a les necessitats específiques 
d'empreses i treballadors. 
− Reconèixer un nou dret individual dels treballadors a la formació. 
 
 Si fem cas a les dades de les que disposem en l'actualitat, el que podem veure és la 
realitat contrària als objectius marcats: 
 
Desocupació: 
− Augment en un 13% de la desocupació des de l'aprovació de la reforma. 
− Reducció del nombre d'ocupats en 850.000 persones. 
− Taxa d'atur del 26,02%. 
− Afiliats a la Seguretat Social de 17 milions al 2011 a 15.800.000 al 2012. 
 
Ocupació estable: 
− Caiguda de la contractació en un 3,6%. 
− Nombre absolut de contractes: de 14.433.200 al 2011, a 13.769.000 al 2012. 
− Contracte per a emprenedors; 77.000 entre febrer i desembre de 2012, un 7,6 % del total 
d'indefinits. 
− Taxa de temporalitat idèntica a la de l'any 2007. 



 
Manteniment de l'ocupació: 
− Increment de l'acomiadament per causes objectives del 49%. 
− Increment dels acomiadaments col·lectius (antic ERO) del 66%. 
− Quanties en conciliació judicial de les indemnitzacions per acomiadaments: de 33 dies a 25 
dies per any. 
− Relació entre el cost de la vida i les retribucions a nivells de 1987. 
 
Modernització de la negociació col·lectiva: 
− 30.000 treballadors afectats per inaplicació de convenis col·lectius. 
− Finalització de la vigència de la majoria de convenis sectorials al juliol de 2013. 

 
 Si valorem de forma ràpida com s'articulen les relacions laborals, la reforma ha incidit en 
els trets que les fonamenten: contractació, condicions laborals i extinció del contracte. 
 
− Contractació: 
 
 Tot i que el un dels tòtems de la reforma és, un cop més, acabar amb l'anomenada 
“dualitat del mercat de treball” entre treballadors indefinits i treballadors temporals, aquesta 
incideix encara més en la temporalitat i la rotació dels i de les treballadores. 
 
 La totalitat de les reformes de 1997, 2001 i 2006 tenien aquesta fita com a interès, i 
totes elles van abaratir l'acomiadament com a incentiu per fomentar la contractació indefinida. No 
obstant, la realitat ens diu que la temporalitat va, en aquests anys, del 33,51% al 32% i al 33%, 
és a dir, amb estabilitat absoluta i fins i tot amb un lleuger augment; i a uns nivells similars als 
actuals. 
 
 Els punts més destacats en matèria de contractació són dos. En primer lloc, el contracte 
denominat “indefinit per a emprenedors”, per a empreses amb menys de 50 treballadors (la gran 
majoria del Principat i de l'Estat espanyol) i que es pot celebrar sempre que la taxa de 
desocupació es situï per sobre del 15%, que preveu un període de prova d'un any, i que es farà 
servir de facto com a un contracte temporal acausal, en el qual invocar la no superació del 
període de prova implicarà extingir el contracte sense indemnització. Això fonamentarà la rotació 
i la pròpia temporalitat, si bé en les enquestes que puguin oferir la totalitat de contractades i 
contractats a través de la referida modalitat no constarà aquesta realitat. 
 
 El segon element és el desenvolupament del contracte d'aprenentatge i formatiu, que 
abans es limitava a 3 anys amb unes retribucions minses. L'actual regulació permet realitzar 
aquesta contractació entre els 16 i els 25 anys (o fins els 30 en cas que la taxa de desocupació 
es mantingui per sobre del 15%), i per a cada activitat o lloc diferent a l'empresa que es dugui a 
terme, el que pot suposar un encadenament contractual al llarg de 14 anys amb una retribució 
estipulada legalment de 481,05 € (en l'actualitat), doncs es pot concertar per al 85% de la 



jornada. 
 
− Modificació de les condicions de treball: 
 
 Són la jornada, l'horari, el treball a torns, el sistema de remuneració i la quantia salarial, 
el sistema de treball i les funcions. 
 
 Les causes són similars a les de l'acomiadament objectiu, tot i que més suavitzades. 
Són aquelles relacionades amb la competitivitat, la productivitat, i l'organització tècnica o del 
treball a l'empresa. 
 
 Existeix la possibilitat d'extingir sense FOGASA, i desapareixen les categories 
professionals. 
 
 Possibilitat de distribuir irregularment el 10% de la jornada anual. 
 
 Es flexibilitza la possibilitat d'adaptar de forma continuada la vida de les persones a les 
necessitats empresarials, traspassant el risc de l'activitat i del negoci als treballadors i 
treballadores, amb la voluntat de mantenir els guanys i beneficis empresarials (les causes es 
relacionen amb la competitivitat). 
 
− Extinció del contracte de treball: 
 La reforma afecta un dels elements claus en l'estabilitat de l'ocupació, com és la 
finalització del contracte. 
 
 D'una banda, es facilita l'acomiadament anomenat “objectiu”, amb indemnització mínima 
de 20 dies per any treballat, que concorre quan existeixen causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció. Es preveu un supòsit específic de causa econòmica que és la 
disminució d'ingressos durant tres trimestres consecutius en comparació amb els trimestres de 
l'any anterior. (Empreses amb beneficis multimilionaris, com Telefònica, que procedeixen a 
acomiadar personal de forma col·lectiva). 
 
 També es preveu aquest acomiadament en el cas de treballadores i treballadors amb 
dues baixes per malaltia comuna que suposin el 20% de les seves jornades hàbils en 2 mesos 
consecutius, si el total de faltes d'assistència dels 12 mesos anteriors és del 5% de les jornades 
hàbils, o el 25% en 4 mesos discontinus en un període de 12 mesos. (S'elimina la referència 
col·lectiva d'abans, i s'estableix una excepció en el cas del càncer o de malaltia greu, sense 
especificar què és malaltia greu). 
 
 En el supòsit d'extincions de caràcter col·lectiu, s'incorpora el criteri anterior per 
entendre quan hi ha causa, i s'elimina la necessària autorització de l'Autoritat Laboral, que 
suposava un fre a acomiadaments injustificats i massius. (Conseqüència adjunta: si abans la 



inexistència de causa suposava la denegació de l'autorització i la impossibilitat d'acomiadar, ara 
tot i que no concorri causa l'empresa pot acomiadar, i aquesta extinció únicament podrà ser 
declarada improcedent, fet que implica que és la pròpia demandada la que decideix si readmet, 
fet que no farà, o indemnitza). 
 
 En quart lloc, es preveu, per primer cop, la possibilitat d'acomiadaments objectius i 
acomiadaments col·lectius dins del sector públic: quan existeixi “insuficiència pressupostària 
sobrevinguda i persistent”. Ara bé, qui determina quan hi ha insuficiència pressupostària? La 
mateixa Administració, que és una de les parts en conflicte. Per tant, no té la causa caràcter 
objectiu, sinó subjectiu. 
 
 D'altra banda, es redueixen les indemnitzacions en el cas d'acomiadaments 
improcedents, això és, injustificats, que passa de 45 dies a 33 dies, i del topall de 42 
mensualitats a 24 mensualitats. 
 
 Juntament amb això, s'eliminen els salaris de tramitació a abonar des de la data 
d'acomiadament fins a la data de Sentència en el cas d'opció per l'extinció (i amb l'excepció dels 
representants dels treballadors), abaratint fins a límits insospitables l'extinció contractual, i 
traslladant novament els perjudicis sobre el treballador, qui haurà consumit atur per una decisió 
injustificada de l'empresa i no li serà reposat aquest temps. 
 
 I finalment, cal incidir en la nova regulació del Fons de Garantia Salarial, que limita la 
seva responsabilitat subsidiària, tant respecte a salaris com al topall salarial assumit: de 5 mesos 
de salaris passa a abonar 4, i del triple del salari mínim (uns 74,90 €) al doble del SMI (uns 50,09 
€). 
 
 Davant d'aquesta nova regulació del l'àmbit laboral, caldrà, de forma ineludible, 
recuperar la concepció del treball com una dimensió de la vida i no com una simple mercaderia, 
tenint en compte que la regulació de les relacions laborals no és una eina asèptica, sinó que es 
projecta sobre la situació social dels treballadors en termes polítics, configurant el seu estatus de 
ciutadania (Guamán e Illueca, 2012). 
 
 És, per tant, una concepció de poder que pretén canviar i empitjorar les estructures 
socials en les quals s'inscriuen les persones. L'èmfasi es posa en la vessant líquida de la 
modernitat, en la capacitat de canvi i d'adaptabilitat, tirant per terra la necessitat de l'experiència, 
la solidesa, la conformació del caràcter. 
 
 La nova regulació concep a la persona d'una forma aliena al treball, equiparant la seva 
configuració com a treballador a la configuració de la persona com a massa consumidora, essent 
la prova més evident la banalització d'un acte d'extrema violència com és l'acomiadament  Per 
tant, és precís tornar al carrer, valoritzar el treball i recuperar la autorganització i autogestió 
obrera al centres de treball. 


