Documentació comuna
Documentació comuna que cal adjuntar
Còpia de la comunicació de l’inici del període de consultes (simultània a l’inici de l’expedient), i
acusament de la seva recepció pels treballadors o representants legals.
Còpia de la sol·licitud als representants legals dels treballadors de l’informe previst a l’article 64.5
a) i b) del Text refós de l’Estatut dels treballadors.
Memòria explicativa de les causes.

Relació nominal dels treballadors/ores afectats, quan existeixi, en model normalitzat (Annex full de
càlcul).
Concreció dels criteris tinguts en compte per designar als treballadors afectats

Còpia de la comunicació o comunicacions prèvies adreçades als treballadors, o als seus
representants, del centre o centres de treball afectats, sobre la intenció d’iniciar el procediment (arts. 3.1 i
1
17.2 del Reglament) .
1

Acta/es d’atribució de la representació a la comissió negociadora (art. 6.2 i 19.2 del Reglament) .

1.

Només en el cas que no hi hagi representació legal dels treballadors a l’únic centre de treball afectat,
o en el cas que hi hagi més d’un centre de treball afectat.

Acomiadament col·lectiu
Documentació específica d’expedients d’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques (art. 4.2
del Reglament)
Comptes anuals auditats dels 2 últims exercicis econòmics complets (integrats per: balanç de
situació, comptes de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectius,
memòria de l’exercici i informe de gestió).
O, en el seu cas, també auditats: Compte de pèrdues i guanys abreujat, Balanç, i Estat de
canvis en el patrimoni net abreujat.
Comptes provisionals a la presentació de la sol·licitud, signades pels administradors o representants
a l’empresa.
En el cas d’empresa no obligada a auditar els comptes: la següent signatura serveix de declaració
de la representació de l’empresa sobre l’exempció de l’auditoria.
Representant:

En qualitat de:

Signatura:

Documentació complementària quan s’al·legui una previsió de pèrdues (art. 4.3 del Reglament)
Criteris utilitzats per a l’estimació de pèrdues.
Informe tècnic sobre el caràcter i evolució de la previsió de pèrdues, basat en dades dels comptes
anuals: de les dades del sector, de l’evolució del mercat, i de la posició de l’empresa al mercat o
d’altres que acreditin la previsió.
Acreditació del volum i el caràcter permanent o transitori de les pèrdues.

Documentació complementària quan s’al·legui una disminució persistent del nivell d’ingressos i
vendes (art. 4.4 del Reglament)
Documentació fiscal o comptable que acrediti la disminució, durant, almenys els 3 trimestres
consecutius immediatament anteriors a la data de la present comunicació, i documentació dels
mateixos trimestres de l’any immediatament anterior (art. 4.5 del Reglament)
Documentació complementària quan l’empresa formi part d’un grup d’empreses
Si el grup té l’obligació de presentar comptes consolidats i concorren els següents requisits:
a) que al grup hi hagi empreses que facin la mateixa activitat o tinguin del mateix sector, i,
b) que existeixin saldos deutors o creditors de la sol·licitant i qualsevol empresa del grup:
A més, els Comptes anuals i informe de gestió consolidats de la societat dominant (auditats, en cas
que estigui obligada), durant el període previst a l’apartat 1 d’”Acomiadament Col·lectiu”.
Si no existís l’obligació de presentar comptes consolidats:
A més de la documentació econòmica de l’empresa, la de la resta d’empreses del grup (auditada,
en cas que estiguin obligades) en les quals concorri:
a) que tinguin domicili social a Espanya,
b) que tinguin la mateixa activitat que la sol·licitant, o que siguin del mateix sector,
c) i que tinguin saldos deutors o creditors amb l’empresa sol·licitant.
Documentació complementària si l’expedient d’acomiadament col·lectiu afecta a més de 50
treballadors
Pla de recol·locació externa a través d’empreses de recol·locació autoritzades (art. 9 del Reglament)
Documentació específica d’expedients
organitzatives o de producció

d’acomiadament

col·lectiu

per

causes

tècniques,

Informes tècnics que acreditin la concurrència de les causes (en els termes previstos a l’art. 51.1 ET).
Documentació específica quan hi hagi treballadors/ores afectats per rescissió de contractes, de 55 o
més anys (art. 51.9 ET) amb dret a finançament d’un Conveni Especial
Relació de treballadors/ores amb dret a finançament de Conveni Especial (nom i NIF)

Suspensió i/o reducció de jornada
Documentació comuna d’expedients de suspensió i/o reducció de jornada
Documentació necessària per acreditar la concurrència de la causa i que es tracta d’una situació
conjuntural de l’activitat de l’empresa .
Documentació específica d’expedients de suspensió i/o reducció de jornada per causes
econòmiques (art. 18.2 del Reglament)
Comptes anuals auditats de l’últim exercici econòmic complet (integrats per: balanç de situació,
comptes de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectius, memòria
de l’exercici i informe de gestió) .
O, en el seu cas, també auditats: Compte de pèrdues i guanys abreujat, Balanç, i Estat de
canvis en el patrimoni net abreujat.
Comptes provisionals a la presentació de la sol·licitud, signats pels administradors o representants a
l’empresa.
En el cas d’empresa no obligada a auditar els comptes: la següent signatura serveix de declaració
de la representació de l’empresa sobre l’exempció de l’auditoria.

Nom representant:

En qualitat de:

Signatura:

Documentació complementària quan s’al·legui una disminució persistent del nivell d’ingressos
ordinaris o vendes
Documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent, durant, almenys, els 2
trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de la present comunicació, així com la
documentació dels mateixos trimestres de l’any immediatament anterior (art. 18.2 b del Reglament).
Documentació complementària quan s’al·legui una previsió de pèrdues (art. 4.3 del Reglament)
Criteris utilitzats per a l’estimació de pèrdues.
Informe tècnic sobre el caràcter i evolució de la previsió de pèrdues, basat en dades dels comptes
anuals: de les dades del sector, de l’evolució del mercat, i de la posició de l’empresa al mercat o
d’altres que acreditin la previsió.
Acreditació del volum i el caràcter permanent o transitori de les pèrdues.
Documentació complementària quan l’empresa formi part d’un grup d’empreses
Si el grup té l’obligació de presentar comptes consolidats i concorren els següents requisits:
a) que al grup hi hagi empreses que facin la mateixa activitat o tinguin del mateix sector, i,
b) que existeixin saldos deutors o creditors de la sol·licitant i qualsevol empresa del grup:
A més, els Comptes anuals i informe de gestió consolidats de la societat dominant (auditats, en cas
que estigui obligada), durant el període previst a l’apartat 1 de “Suspensió i/o reducció de jornada”.
Si no existís l’obligació de presentar comptes consolidats:
A més de la documentació econòmica de l’empresa, la de la resta d’empreses del grup (auditada,
en cas que estiguin obligades) en les quals concorri:
a) que tinguin domicili social a Espanya,
b) que tinguin la mateixa activitat que la sol·licitant, o que siguin del mateix sector,
c) i que tinguin saldos deutors o creditors amb l’empresa sol·licitant.
Documentació específica d’expedients per causes tècniques, organitzatives o productives
Informes tècnics oportuns acreditatius de les causes, en els termes de l’article 5.2 del Reglament.

