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ACES ORGANITZA UNA JORNADA SOBRE "LABORALITZACIÓ
ENCOBERTA"
El passat 28 de novembre es va celebrar a l'auditori de la Clínica Nostra Senyora del Remei, a
Barcelona, la jornada La "laboralització encoberta": Com treure l'espasa de Dàmocles.
Aquesta jornada responia a la preocupació creixent, entre el col·lectiu de la sanitat privada a
Catalunya, del gran nombre d'inspeccions de treball realitzades en els centres i destinades a
identificar situacions presumptament irregulars en les relacions laborals. L'acte va ser un èxit
absolut de participació amb prop de 100 assistents que van deixar petita la sala de l'auditori de
la clínica.
La sessió va comptar en primer lloc amb la intervenció de José de Quintana Pellicer, president
de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). De Quintana va posar
en relleu que en moltes ocasions la relació dels professionals mèdics amb les empreses es
troba en una "zona grisa" que està "plena de matisos" i en la qual es fa difícil identificar amb
certesa quina és la naturalesa de la relació. Segons de Quintana, això és així fins al punt que "el
criteri dels tribunals pot variar molt d'un cas a un altre". El membre del TSJC va glossar per als
assistents una selecció de sentències dels últims quatre anys, el comú denominador era
l'establiment de si hi havia o no relació laboral entre metges i centres. En tota aquesta
jurisprudència un element clau per determinar l'existència d'aquesta relació és si es dóna o no,
dependència dels professionals respecte als centres. En la majoria de sentències citades, els
tribunals van dir que no existia relació laboral.
A continuació, Ana Emilia Escudero García, cap de la Unitat Especialitzada de la Seguretat
Social, de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona, va assegurar que,
en realitat, "un 60% de les sentències en aquest tipus de casos determinen que hi ha una
relació laboral". La representant de la Inspecció va dir que actuava sempre "amb un criteri
estrictament tècnic, establert el 2009, i sempre a partir d'una denúncia, però no d'ofici". Així
mateix, defensant-se de les crítiques per l'enorme quantitat d'intervencions a Catalunya, va
desmentir que la Inspecció "estigui efectuant cap tipus de campanya".
Seguidament Eva Muñoz, advocada i assessora laboral de l'ACES, va afirmar que "la sensació
des del sector sanitari a Catalunya és que sí que hi ha campanya". Igualment, va afegir que
aquest sector "ha estat molt castigat per l'actuació de la Inspecció i la denúncia de part" i ha
reclamat "una seguretat jurídica que, a dia d'avui, no existeix per realitzar l'activitat
econòmica", en referència a la disparitat de criteris que s'ha posat de manifest en diverses
sentències. Aquests arguments van ser secundats per José Antonio Fernández Bustillo,
advocat i secretari general de la Junta Directiva de l'ACES, que va concloure que "la falta de

certesa en aquest terreny és elgran problema per a les empreses ". Finalment, va anunciar una
propera reunió de la patronal amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social per intentar
canalitzar la situació.

Gabinet de Premsa ACES
comunicacio@aces.es . www.aces.es

