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DISPOSICIONS GENERALS
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Correcció d’errors del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral.

Havent observat errors en el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 36, d’11 de febrer de 2012, i en el seu suplement en català, se’n fan les
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 8, en el preàmbul, quart paràgraf, sisena línia, on diu: «...denunciats,
contractes de formació i acomiadaments col·lectius...», ha de dir: «...denunciats,
contractes per a la formació i l’aprenentatge i acomiadaments col·lectius...».
A la pàgina 9, en el preàmbul, penúltim paràgraf, quarta línia, on diu: «...en el títol III
de l’Estatut dels treballadors.», ha de dir: «...en el títol III del Text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors.».
A la pàgina 13, a l’article 3.1, primer paràgraf, on diu: «...inscrits a l’oficina d’ocupació
amb anterioritat a l’1 de gener de 2012, tenen dret…», ha de dir: «...inscrits a l’oficina
d’ocupació tenen dret…».
A la pàgina 15, a l’apartat 9 de l’article 4, on diu: «…la secció 1a del capítol I de la Llei
43/2006…», ha de dir: «…la secció I del capítol I de la Llei 43/2006…».
A la pàgina 16, en la redacció que l’article 6 fa de l’apartat 4 de l’article 13 del Text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, on diu: «…la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
i la seva normativa de desplegament.», ha de dir: «…la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals, i la seva normativa de desplegament.».
A la pàgina 17, a l’article 7, apartat 3, on diu: «…la secció 1a del capítol I de la Llei
43/2006…», ha de dir: «…la secció I del capítol I de la Llei 43/2006…».
A la mateixa pàgina 17, en la redacció que l’article 9 fa de l’apartat 2 de l’article 34 del
Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, primer paràgraf, línia tercera, on diu: «Si
no hi ha pacte en contra, l’empresa…», ha de dir: «Si no hi ha pacte, l’empresa…».
A la pàgina 19, penúltim paràgraf, en la redacció que l’article 11.dos fa de l’apartat 2
de l’article 40 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, on diu: «…l’opció que
preveu el paràgraf quart de l’apartat 1 d’aquest article.», ha de dir: «…l’opció que preveu
el paràgraf tercer de l’apartat 1 d’aquest article.».
A la pàgina 20, en la redacció que l’article 12 fa del paràgraf segon de l’apartat 2 de
l’article 41 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, on diu: «Es considera de
caràcter col·lectiu la modificació que, en un període de noranta dies, afecti almenys:
Deu treballadors, a les empreses que ocupin menys de cent treballadors.
El 10 per cent del nombre de treballadors de l’empresa a les que ocupin entre cent i
tres-cents treballadors.
Trenta treballadors, a les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors.»
Ha de dir: «Es considera de caràcter col·lectiu la modificació que, en un període de
noranta dies, afecti almenys:
a) Deu treballadors, a les empreses que ocupin menys de cent treballadors.
b) El 10 per cent del nombre de treballadors de l’empresa a les que ocupin entre
cent i tres-cents treballadors.
c) Trenta treballadors, a les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors.»
A la pàgina 21, sisè paràgraf, en la redacció que l’article 12.u fa del paràgraf quart de
l’apartat 4 de l’article 41 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, on diu: «…
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pels sindicats més representatius del sector al qual pertanyi l’empresa…», ha de dir: «…
pels sindicats més representatius i representatius del sector al qual pertanyi l’empresa...».
A la pàgina 22, a l’article 13, en el títol, on diu: «…causes econòmiques, tècniques,
organitzativa o...», ha de dir: «…causes econòmiques, tècniques, organitzatives o…».
A la pàgina 27, a l’article 16.1, on diu: «1. Quan una empresa, en virtut de l’article 47
de l’Estatut dels treballadors o d’un procediment concursal, hagi suspès contractes de
treball, de forma continuada o no, o hagi reduït el nombre de dies o hores de treball, i
posteriorment s’extingeixin contractes a l’empara dels articles 51 o 52.c de l ‘Estatut dels
treballadors...», ha de dir: «1. Quan una empresa, en virtut de l’article 47 del Text refós de
la Llei de l’Estatut dels treballadors o d’un procediment concursal, hagi suspès contractes
de treball, de forma continuada o no, o hagi reduït el nombre de dies o hores de treball, i
posteriorment s’extingeixin contractes a l’empara dels articles 51 o 52.c) del Text refós de
la Llei de l’Estatut dels treballadors…».
A la pàgina 28, primer paràgraf, a l’apartat 5 de l’article 16, on diu: «…i l’Ordre de 5
d’abril de 1995, per la qual es determinen les ajudes que pot concedir el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social…», ha de dir: «…i l’Ordre de 5 d’abril de 1995 per la qual
es determinen les ajudes que pot concedir el Ministeri de Treball i Seguretat Social…».
A la pàgina 30, cinquè paràgraf, en la redacció que l’article 18.tres fa del paràgraf
vuitè de l’apartat 2 de l’article 51 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, on
diu: «…recomanacions a les parts que, en cap cas, no suposen la paralització ni la
suspensió del procediment.», ha de dir: «…recomanacions a les parts que no suposen,
en cap cas, la paralització ni la suspensió del procediment.».
A la pàgina 35, a l’article 21, primer paràgraf, on diu: «L’apartat 4 de l’article 43 de la
Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, queda redactat de la
manera següent:», ha de dir: «El primer paràgraf de l’apartat 4 de l’article 43 de la Llei
36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, queda redactat de la manera
següent:».
A la pàgina 42, setè paràgraf, setena línia, a la disposició addicional vintena afegida al
Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, per la disposició addicional segona, on
diu: «…es produeixin canvis, entre altres en l’àmbit dels…», ha de dir: «…es produeixin
canvis, entre altres, en l’àmbit dels…».
A la pàgina 46, a la disposició transitòria primera, a l’apartat 1, on diu: «1. Les
empreses de treball temporal que en la data d’entrada en vigor d’aquesta norma no hagin
estat ja autoritzades administrativament…», ha de dir: «1. Les empreses de treball
temporal que en la data d’entrada en vigor d’aquesta norma ja hagin estat autoritzades
administrativament…».
A la pàgina 51, a la disposició final quarta, en el títol, on diu: «…treballadors més
grans de 50 anys o més en empreses amb beneficis.», ha de dir: «…treballadors de 50
anys o més en empreses amb beneficis.».
A la mateixa pàgina 51, en la redacció que la disposició final quarta fa de la disposició
addicional setzena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de Seguretat Social, en el títol, on diu: «…treballadors més
grans de 50 anys o més en empreses amb beneficis.», ha de dir: «…treballadors de 50
anys o més en empreses amb beneficis.».
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