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CIRCULAR ECONÒMICA-LABORAL
COOPERATIVES A LES EMPRESES CÀRNIES

Ahir al matí, vam mantenir a Madrid una reunió al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, per
tractar sobre la utilització de Cooperatives de Treball Associat en les empreses del sector i
abordar la casuística generada per la bateria d’inspeccions del Ministeri d’Ocupació obertes a
nombroses empreses de l’Estat per l’ús d’aquest model de subcontractació.
Per part del Ministeri hi havia la responsable de la Inspecció Especial, Sra. Elena Ruiz
Cascales, el director general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Sr. Gabriel Álvarez
del Egido, que és qui ha conduit la reunió, i el director general d’Ocupació, Sr. Xavier Jean
Braulio Thibault. Per la part empresarial, i com a sectors afectats, hi van assistir PROPOLLO,
FIAB, FECIC i ANICE.
EXPOSICIÓ INICIAL DEL MINISTERI
El director general de la Inspecció del Ministeri ha ressaltat el caràcter excepcional d’aquesta
reunió, ja que per norma el Ministeri no acostuma a mantenir reunions amb empreses o
entitats que estan subjectes a processos d’Inspecció, si bé per conèixer de primera mà les
inquietuds del Sector, el Ministeri ha accedit, perquè considerava que la reunió no interferiria
en les actuacions inspectores, que continuaran el seu curs, segons ha confirmat el director.
També ha recalcat que no ens trobem davant d’una campanya, malgrat l’ampli abast que
està tenint l’actuació de la Inspecció, i que aquesta ve donada per una “actuació sol·licitada”
a la pròpia inspecció, fins i tot per les pròpies empreses del sector.
A més, ha manifestat que aquest model de subcontractació és una pràctica àmpliament
estesa en el Sector, que en principi el Ministeri no qüestiona, fent fins i tot al·lusions a les
referències a les Cooperatives de Treball Associat, que el propi Conveni Col·lectiu recull, si
bé per transformar, i no per consolidar aquest model de subcontractació.
Així doncs l’actuació de la Inspecció de Treball té l’objecte d’examinar la relació del
comportament entre les cooperatives i les empreses càrnies, així com també la relació entre
els socis cooperativistes i la pròpia cooperativa.
D’aquestes actuacions el Ministeri assoleix les conclusions que en el cas de SERVICARNE, les
relacions dels socis cooperativistes amb la cooperativa, en cap cas poden emmarcar-se dintre
del que estableix l’Article 1 de la Llei de Cooperatives, ja que segons el director general, no
es correspon amb el model que regula l’esmentada Llei. A partir d’aquesta premissa, la
Direcció General arriba a la conclusió de que aquest comportament s’han d’emmarcar en
l’Article 1 de l’Estatut dels Treballadors i, per tant, el que procedeix és que aquests
treballadors s’han de considerar com a treballadors per compte aliena, i per tant amb
caràcter retroactiu dels últims quatre anys incorporar-los com a treballadors de la plantilla on
prestaven els seus serveis com a cooperativa. No entrant en conseqüència en la qualificació
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de cessió il·legal de treballadors.
Per tant, la Inspecció convida a les empreses càrnies a normalitzar aquesta situació irregular
o, en cas contrari, iniciarà els expedients de liquidació, amb la corresponent Acta d’Infracció,
que comportarà la Sanció Principal així com la Sanció Accessòria. Se’ns manifesta, finalment,
que les inspeccions estan pràcticament concloses i tan sols manquen alguns serrells en alguns
casos pendents.

INTERVENCIÓ DEL SECTOR
S’ha produït un torn d’intervencions de les diferents organitzacions presents en la reunió, en
les que s’ha manifestat la importància econòmica i social del sector, la seva rellevància en la
contribució a l’economia espanyola, i la trajectòria històrica de l’ús de cooperatives a la
indústria càrnia, a la vegada que no és possible un canvi de model productiu donada les
dependències de la flexibilitat i l’adequació empresarial a les canviants situacions de l’oferta i
la demanda, sobretot en els mercats internacionals. S’ha insistit sobre la inseguretat jurídica
que suposaven les actuacions de la Inspecció, els inassumibles costos de l’escenari que se’ns
planteja, així com la previsible judicialització en que podria derivar tot aquest procés.

PLANTEJAMENTS JURÍDICS
Posteriorment, els Serveis Jurídics de FECIC han liderat aquest apartat qüestionant les
actuacions del Ministeri, donat que per qualificar que SERVICARNE no és una Cooperativa,
com afirmen, cal una resolució judicial en ferm, (Sentència del Tribunal Suprem) i no una
simple percepció d’aquest Ministeri, ja que encara ni existeix una resolució en via
Administrativa en relació a aquest plantejament. A més, s’ha posat en evidència que al no
existir un “títol jurídic” perquè les empreses procedeixin a rescindir els contractes existents
amb SERVICARNE, de seguir les indicacions de la inspecció, possiblement, els comportaria
un seguit de Demandes Civils, tant per part de la cooperativa per la rescissió unilateral de
contracte, com dels propis socis de la cooperativa en ser incorporats unilateralment i sense el
seu consentiment al Règim General de la Seguretat Social, fet que podria fer que encetessin
també un seguit de demandes judicials per ambdues bandes contra l’empresa càrnia.
Tot això posa a les empreses càrnies en una tessitura complexa, perquè si no donen
compliment a les voluntats de la inspecció, es poden veure greument afectades, però si
executen les seves indicacions també poden veure’s involucrades en un seguit de demandes
judicials, d’una banda per part de la Cooperativa per incompliment de contracte, i de l’altra
pels socis cooperativistes per modificar el règim laboral sense el seu consentiment.
CONCLUSIONS
Després de les intervencions, i en particular de la dels nostres Serveis Jurídics, el Ministeri
s’ha mostrat dubitatiu, en el sentit de que necessita unes setmanes per adoptar decisions i
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que les inspeccions, ens indiquen ara, només pretenien obtenir l’opinió de les empreses
inspeccionades en el sentit de si aquestes subscrivien els plantejaments que formulava la
inspecció.
En resum, un pas enrere del Ministeri davant els sòlids arguments plantejats pels nostres
Serveis Jurídics.
ACORDS
És necessari que totes aquelles empreses que es trobin en processos oberts d’inspecció ens
ho comuniquin immediatament per mitjà del correu comunicacio@fecic.es o al telèfon 93 268
42 63, per començar a treballar amb un grup homogeni d’empreses afectades. Aquestes
hauran de demanar verbalment a la inspecció els requeriments manifestats, però ara per
escrit, com així ha efectuat ja la Inspecció sobre determinades empreses.
Es molt important no assolir cap mena d'acord amb la Inspecció i demanar més temps
perquè les empreses puguin prendre decisions.
En els propers dies, i un cop identificades les empreses afectades, convocarem una reunió
amb SERVICARNE i les empreses de FECIC implicades al despatx de Cuatrecasas de
Barcelona per definir l’estratègia jurídica a seguir.
Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment al respecte.

