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IInnttrroodduuccttiioonn  

CCeettttee  bbrroocchhuurree  eesstt  uunn  rreeccuueeiill  ddee  tteexxtteess  ffééddéérraauuxx  ssuurr  llee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  ppaarruuss  ddaannss  

ddiivveerrsseess  ppuubblliiccaattiioonnss  eett  ssuurr  nnoottrree  ssiittee..  

  

IIll  nnoouuss  eesstt  aappppaarruu  nnéécceessssaaiirree  ddee  ccoommppiilleerr  ssaannss  eenn  cchhaannggeerr  uunn  mmoott  ppaarrccee  qquuee  cchhaaccuunn  

ddee  cceeuuxx--ccii  rreepprréésseennttee  uunnee  rrééfflleexxiioonn  àà  uunn  mmoommeenntt  ddoonnnnéé..  AAuussssii,,  mmaallggrréé  qquueellqquueess  

rrééppééttiittiioonnss,,  bbiieenn  ssoouuvveenntt  cchhaaqquuee  tteexxttee  aappppoorrttee  uunn  ééccllaaiirraaggee  nnoouuvveeaauu  ssuurr  cceettttee  

aaccttiivviittéé..  

  

AAvveecc  cceettttee  bbrroocchhuurree,,  nnoottrree  oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  qquuee  cchhaaqquuee  oorrggaanniissaattiioonn  

ssyynnddiiccaallee  ss’’aapppprroopprriiee  cceettttee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee  ddee  pprrééccaarriittéé  aaffiinn  ddee  llaa  ccoommbbaattttrree  llaa  pplluuss  

eeffffiiccaacceemmeenntt  ppoossssiibbllee..  CC’’eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  lleess  mmiinniissttrreess  BBOORRLLOOOO  eett  

LLAARRCCHHEERR  ssoonntt  ccoonnvvaaiinnccuuss  dduu  bbiieennffaaiitt  eenn  tteerrmmeess  dd’’eemmppllooiiss  dduu  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall..    

UUnnee  ppaarrttiiee  dduu  ppaattrroonnaatt  ddee  llaa  bbrraanncchhee  ddeess  bbuurreeaauuxx  dd’’ééttuuddeess  nn’’eesstt  ppaass  llooiinn  ddee  ppaarrttaaggeerr  

cceettttee  aapppprréécciiaattiioonn..  CCeerrttaaiinneess  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoommmmee  llaa  CCFFDDTT  mmiilliitteenntt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  

ppoouurr  lleeuurrss  rreeccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  lleeuurr  eennccaaddrreemmeenntt  ppaarr  ddeess  mmeessuurreess  ««  ssoocciiaalleess  »»..  

  

  

JJuussqquu’’àà  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  CCGGTT  aa  rrééuussssii  àà  ccee  qquu’’ooffffiicciieelllleemmeenntt  llee  ppoorrttaaggee  nnee  ssooiitt  ppaass  

rreeccoonnnnuu..  AAuussssii,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  pprrééccoonniissee  qquuee  cceess  ssoocciiééttééss  ddee  ppoorrttaaggee  qquuii  ccoommpptteenntt  

eennvviirroonn  1155  000000  ssaallaarriiééss,,  rreejjooiiggnneenntt  llaa  bbrraanncchhee  ddeess  eennttrreepprriisseess  iinnttéérriimmaaiirreess..  

  

  

IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  ppoouurr  êêttrree  eenntteenndduu,,  iill  ffaauutt  qquuee  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  eennggaaggeenntt  ddeess  

ddéébbaattss  aavveecc  lleess  ssaallaarriiééss  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn,,  aaffiinn  qquu’’iill  ssooiitt  ppoossssiibbllee  ddee  lleess  mmoobbiilliisseerr  

rraappiiddeemmeenntt  ssii  cceellaa  ddeevvaaiitt  êêttrree  nnéécceessssaaiirree..  

PPoouurr  llaa  FFééddéérraattiioonn  

NNooëëll  LLEECCHHAATT  

SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  
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LLee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall,,  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee  

ddee  pprrééccaarriittéé  oouu  nnoouuvveellllee  ffaaççoonn  ddee  

ttrraavvaaiilllleerr  ??  

Un nouveau mode d’organisation du travail ? 

LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  nn’’eesstt  ppaass  nnoouuvveellllee..  DDeess  eennttrreepprriisseess  ssee  ssoonntt  ccrrééééeess  

àà  ppaarrttiirr  ddee  ccee  ccoonncceepptt  aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  8800..  LLeeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaattee  ddeess  aannnnééeess  

9900  eett  sseerraaiitt  llee  rrééssuullttaatt  ddee  pplluussiieeuurrss  pphhéénnoommèènneess  ::  

••  LL’’eexxtteerrnnaalliissaattiioonn  pprraattiiqquuééee  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  ;;  

••  LL’’aammeennddeemmeenntt  DDeellaallaannddee  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  ccoonnttoouurrnneenntt  eenn  lliicceenncciiaanntt  lleess  ssaallaarriiééss  aavvaanntt  5500  aannss,,  

oobblliiggeeaanntt  cceeuuxx--ccii  àà  cchheerrcchheerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt  ;;  

••  LL’’aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess,,  lleess  ssaallaarriiééss  aassppiirraanntt  aalloorrss  àà  dd’’aauuttrreess  

rraappppoorrttss  aauu  ttrraavvaaiill  ;;  

••  LLee  cchhôômmaaggee  mmaassssiiff,,  ttoouucchhaanntt  lleess  ssaallaarriiééss  qquuaalliiffiiééss..  EEnn  aatttteennttee  dd’’uunn  eemmppllooii,,  ddeess  cchhôômmeeuurrss  

nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  eennttrreerr  ddaannss  cceettttee  vvooiiee,,  ccoonnsseeiillllééee  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ppaarr  ll’’AAPPEECC..  

LLee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  mmeett  eenn  ssccèènnee  ttrrooiiss  aacctteeuurrss  ::  llee  ssaallaarriiéé  ««  ppoorrttéé  »»,,  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  

ppoorrttaaggee  eett  ll’’eennttrreepprriissee  cclliieennttee..  UUnnee  ppeerrssoonnnnee,,  llee  ««  ssaallaarriiéé  ppoorrttéé  »»,,  pprrooppoossee  àà  uunn  

eemmppllooyyeeuurr  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  ddee  llee  ««  ssaallaarriieerr  »»  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  llaa  mmiissssiioonn  ddoonntt  iill  

aa  nnééggoocciiéé  llee  ccoonntteennuu  eett  llee  ccooûûtt  aavveecc  uunnee  eennttrreepprriissee  cclliieennttee..  LLee  ««  ssaallaarriiéé  ppoorrttéé  »»  nn’’eesstt  nnii  

uunn  iinnddééppeennddaanntt,,  nnii  uunn  lliibbéérraall,,  nnii  uunn  ssaallaarriiéé  ddee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn..  IIll  eesstt  ssaallaarriiéé  dd’’uunnee  

eennttrreepprriissee  ddee  pprreessttaattiioonn  ppoouurr  llee  tteemmppss  dd’’uunnee  mmiissssiioonn..  

LL’’eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  eexxééccuuttee  llaa  pprreessttaattiioonn  vvoouulluuee  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  cclliieennttee  aavveecc  qquuii  

eellllee  ccoonnttrraaccttee,,  ssuurr  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  ssaallaarriiéé  ppoorrttéé,,  uunn  ««  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  aaddaappttéé  »»..  SSii  

pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  ddee  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill  ssoonntt  uuttiilliissééss,,  llee  ««  CCDDDD  ddee  mmiissssiioonn  »»  eett  llee  ccoonnttrraatt  ddee  

ttrraavvaaiill  iinntteerrmmiitttteenntt  ssoonntt  lleess  pplluuss  rrééppaanndduuss..  

DDeess  hhoonnoorraaiirreess  ssoonntt  aaiinnssii  ccoonnvveerrttiiss  eenn  ssaallaaiirree..  

Une réalité 

BBiieenn  qquuee  ll’’oonn  mmaannqquuee  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  eenn  llaa  mmaattiièèrree,,  oonn  ppeeuutt  aavvaanncceerr  qquu’’iill  eexxiissttee,,  eenn  

FFrraannccee,,  uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  ddee  ssoocciiééttééss  ddee  ppoorrttaaggeess  eett  eennvviirroonn  1100  àà  1155..000000  ssaallaarriiééss  ppoorrttééss..  

DDee  nnoommbbrreeuuxx  cchhaammppss  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss  ::  llee  ccoonnsseeiill,,  llaa  pprreessssee,,  ll’’ééddiittiioonn,,  ll’’aauuddiioovviissuueell  eett  

ddiivveerrss  mmééttiieerrss  aauuttoouurr  ddee  ll’’aaccttiioonn  ccuullttuurreellllee..  IIll  ss’’aaggiitt,,  ddaannss  llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddeess  ccaass,,  ddee  

ssaallaarriiééss  ttrrèèss  qquuaalliiffiiééss  eett  aassppiirraanntt  àà  uunnee  rrééeellllee  aauuttoonnoommiiee..  EEtt  cceellaa  ppoouurrrraaiitt  nn’’êêttrree  qquu’’uunn  

ddéébbuutt  aauu  vvuu  ddeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  qquuee  ccoonnnnaaiisssseenntt  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  eenn  llaa  

mmaattiièèrree..  
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Un enjeu 

LLee  ppaattrroonnaatt  nnee  ss’’yy  eesstt  ppaass  ttrroommppéé  ppuuiissqquu’’iill  pprrooppoossee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  dd’’uunn  aaccccoorrdd  

nnaattiioonnaall  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee  ssoorrttiirr  dduu  fflloouu  jjuurriiddiiqquuee  eett  ddee  ««  llééggaalliisseerr  »»  ddeess  pprraattiiqquueess  

lliittiiggiieeuusseess  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill..  

IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  llee  ppaattrroonnaatt  aavvaaiitt  ddééjjàà  pprrooppoosséé  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddoonntt  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ééttaaiitt  

sseemmbbllaabbllee  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  MMIINNCC  iinnttiittuulléé  ««  LLaa  FFrraannccee  ddee  ll’’aann  22000000  »»,,  aauu  ttrraavveerrss  ddee  llaa  

nnoottiioonn  dduu  ««  ttrraavvaaiill  ddiifffféérreenncciiéé  »»..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  llee  ppaattrroonnaatt  ddee  cceess  ssoocciiééttééss  ss’’eesstt  ssttrruuccttuurréé  eett  ccoonnssttiittuuéé  eenn  ssyynnddiiccaatt,,  llee  

SSyynnddiiccaatt  ddeess  EEnnttrreepprriisseess  ddee  PPoorrttaaggee  SSaallaarriiaall..  LL’’eennjjeeuu  eesstt  dd’’iimmppoorrttaannccee,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  

cceettttee  ffoorrmmee  ««  dd’’aaccttiivviittéé  »»  eesstt  àà  llaa  ffooiiss  iissssuuee  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  ppaattrroonnaallee  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  

uunnee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee  ddee  fflleexxiibbiilliittéé  eett  uunnee  vvoolloonnttéé  dd’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  ssaallaarriiééss  qquuii  

rreeffuusseenntt  llaa  ssuubboorrddiinnaattiioonn  iinnhhéérreennttee  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill..  

LLee  ppaattrroonnaatt  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  dd’’aauuttoonnoommiiee  ddaannss  llee  ssttaattuutt  dduu  

ssaallaarriiéé,,  aauuttoonnoommiiee  qquuii  rreemmeettttrraaiitt  eenn  ccaauussee  ccee  ssttaattuutt..  PPoouurrttaanntt  iill  nnee  ss’’aaggiitt  qquuee  dd’’uunnee  

éévvoolluuttiioonn  aattyyppiiqquuee  ddeess  mmooddaalliittééss  dduu  ttrraavvaaiill  eett  nnoonn  dduu  ssttaattuutt..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  

cceerrttaaiinnss  oonntt  iimmaaggiinnéé  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  ««  ppaarraassuubboorrddiinnaattiioonn  »»  ooùù  llee  ssaallaarriiéé  sseerraaiitt  ddaannss  

uunnee  ppoossttuurree  dd’’aauuttoonnoommiiee  ddiittee  mmaaxxiimmaallee..  CC’’eesstt  ccee  qquuee  mmeett  eenn  aavvaanntt  llaa  rreellaattiioonn  

ttrriiaanngguullaaiirree  ppaarr  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dd’’uunn  nnoonn  iinnddééppeennddaanntt  eett  nnoonn  ssaallaarriiéé  aauu  sseerrvviiccee  

dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ttiieerrccee..  LLaa  qquueessttiioonn  dduu  pprrêêtt  ddee  mmaaiinn--dd’’ooeeuuvvrree  iilllliicciittee  eett  dduu  ddéélliitt  ddee  

mmaarrcchhaannddaaggee  eesstt  ppoossééee..  LLaa  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  llee  ppaattrroonnaatt  eesstt  ddee  llééggiittiimmeerr  llee  ppoorrttaaggee,,  dd’’eenn  

aaddmmeettttrree  llee  ccaarraaccttèèrree  nnoovvaatteeuurr  eett  dd’’eenn  iinnttééggrreerr  lleess  ssppéécciiffiicciittééss  aauu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill..    

LLaa  nnoottiioonn  ddee  ssaallaarriiéé  àà  tteemmppss  pplleeiinn  ddeevvrraaiitt  ss’’eeffffaacceerr  aauu  pprrooffiitt  ddee  cceellllee  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurr..  

CC’’eesstt  uunnee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddee  llaa  rreellaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill..  CC’’eesstt  eenn  ttoouutt  ccaass  llaa  bbaattaaiillllee  qquuee  

ccoommppttee  mmeenneerr  llee  ppaattrroonnaatt  eenn  eessssaayyaanntt  dd’’oobbtteenniirr  uunn  aaccccoorrdd  ccoolllleeccttiiff  nnaattiioonnaall  eett  

iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ppoouurr  êêttrree  ssééccuurriisséé  jjuurriiddiiqquueemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ffoorrmmee  ««  aaddaappttééee  »»  dduu  

ccoonnttrraatt  dd’’iinntteerrmmiitttteennccee..  IIll  yy  aa  ddoonncc  uurrggeennccee  àà  rrééfflléécchhiirr  ssuurr  lleess  éévvoolluuttiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill,,  dduu  

ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ssuurr  llee  ccoonncceepptt  ddee  ssuubboorrddiinnaattiioonn..  

Des réponses 

LLiieeuu  ddee  pprrééccaarriittéé  lliiéé  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  àà  ddeess  rruuppttuurreess  ddee  ssiittuuaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  llee  

ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunnee  rrééaalliittéé  ddoonntt  iill  ffaauutt  tteenniirr  ccoommppttee..  LLaa  CCGGTT  ssee  ddooiitt  ddee  

ssaaiissiirr  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  pprrooppoossééee  ppaarr  llee  ppaattrroonnaatt  ssuurr  cceettttee  pprroobblléémmaattiiqquuee  ppoouurr  ttrraavvaaiilllleerr  

lleess  qquueessttiioonnss  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  aauu  ttrraavveerrss  dduu  ««  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt  dduu  

ttrraavvaaiill  ssaallaarriiéé  »»  qquuee  nnoouuss  tteennttoonnss  ddee  bbââttiirr..  LLaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’eemmppllooii,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn,,  lleess  

ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssoonn  mmééttiieerr  ssoonntt  ddeess  tthhèèmmeess  qquu’’iill  nnoouuss  ffaauuddrraa  

aapppprrooffoonnddiirr  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  eett  aauuxx  aassppiirraattiioonnss  ddee  cceess  ««  ssaallaarriiééss  »»..  
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LLee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall,,  uunn  oouuttiill  ddee  

fflleexxiibbiilliittéé  

LLee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  eesstt  àà  llaa  ffooiiss  uunnee  tteecchhnniiqquuee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  ddeess  hhoonnoorraaiirreess  

vviirrttuueellss  eenn  ssaallaaiirree  dd’’uunn  iinnddééppeennddaanntt  vviirrttuueell  eenn  ssaallaarriiéé  eett  uunnee  nnoouuvveellllee  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  

ttrraavvaaiill..  UUnn  iinnddiivviidduu,,  llee  ppoorrttéé,,  pprrooppoossee  àà  uunn  eemmppllooyyeeuurr  ssppéécciiaalliissttee  dduu  ppoorrttaaggee  ddee  llee  

ssaallaarriieerr  ppoouurr  qquu’’iill  eeffffeeccttuuee  llaa  mmiissssiioonn  ddoonntt  iill  aa  ddééjjàà  nnééggoocciiéé  llee  ccoonntteennuu  eett  llee  ccooûûtt  aavveecc  

llee  cclliieenntt..  

CCeettttee  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eesstt  aappppaarruuee  aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  11998800  eett  ss’’eesstt  

ddéévveellooppppééee  ddaannss  lleess  aannnnééeess  9900..  EEllllee  ccoonnssttiittuuaaiitt  ppoouurr  llee  ppaattrroonnaatt  llaa  rrééppoonnssee  àà  

ll’’aammeennddeemmeenntt  DDeellaallaannddee  eett  aauuxx  pprraattiiqquueess  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii  eexxtteerrnnaalliissaaiieenntt  lleess  

ccoommppéétteenncceess..  

AAffiinn  ddee  ffaaiirree  rreeccoonnnnaaîîttrree  llee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall,,  uunn  ssyynnddiiccaatt  ppaattrroonnaall  ssee  ccrrééee  eenn  11999988..  

DDeeppuuiiss  iill  vvaa  nn’’aavvooiirr  ddee  cceessssee  aauupprrèèss  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss,,  ddee  llaa  CCGGPPMMEE  eett  dduu  MMEEDDEEFF  

qquuee  ddee  ffaaiirree  dduu  lloobbbbyyiinngg..  AAiinnssii,,  ddeess  rrééuunniioonnss  iinnffoorrmmeelllleess  eennttrree  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess,,  llee  ppaattrroonnaatt  SSYYNNTTEECC  eett  CCIICCFF  eett  llee  ssyynnddiiccaatt  dduu  ppoorrttaaggee  SSEEPPSS,,  

vvoonntt  ssee  mmuullttiipplliieerr  aavveecc  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  aavvoouuéé  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  bbrraanncchhee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  lleeuurr  

ddoonnnneerr  uunnee  llééggiittiimmiittéé..  EEtt  ccee  dd’’aauuttaanntt  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  iimmppoorrttaannttee  ddeess  ssaallaarriiééss  ppoorrttééss  

rreelleevvaaiitt  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  bbrraanncchhee  ddeess  bbuurreeaauuxx  dd’’ééttuuddeess..  UUnnee  qquuaarraannttaaiinnee  

dd’’eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  eett  1155  000000  ssaallaarriiééss  sseerraaiieenntt  ccoonncceerrnnééss,,  ccee  qquuii  aauu  rreeggaarrdd  ddee  

ll’’aammbbiittiioonn  eesstt  ttrrèèss  ppeeuu..  

PPoouurrttaanntt,,  llee  SSEEPPSS  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  sseess  pprraattiiqquueess  àà  ssuurrffeerr  ssuurr  lleess  

ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  ddee  llaa  bbrraanncchhee  ddeess  bbuurreeaauuxx  dd’’ééttuuddeess  qquuii  ss’’eesstt  mmaanniiffeessttéé  ppaarr  uunnee  

tteennttaattiivvee  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ccoonnttrraattss  ddee  mmiissssiioonnss  ppoouurr  lleess  iinnffoorrmmaattiicciieennss  eett  lleess  

ccoonnssuullttaannttss  eett  llee  lliicceenncciieemmeenntt  ddeess  pplluuss  ddee  4400  aannss..  

AApprrèèss  pplluussiieeuurrss  rrééuunniioonnss,,  uunnee  mmaajjoorriittéé  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ddee  ssaallaarriiééss  eett  lleess  

ppaattrroonnss  ddee  SSYYNNTTEECC  eett  CCIICCFF  oonntt  rreeffuusséé  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  pprraattiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  

llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee..  PPoouurr  cceess  ddeerrnniièèrreess,,  ccee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ppaarr  bboonnttéé  dd’’ââmmee  mmaaiiss  

ssiimmpplleemmeenntt  ppaarrccee  qquu’’iillss  yy  aavvaaiieenntt  ddéécceelléé  uunn  dduummppiinngg  qquuii  aauurraaiitt,,  àà  tteerrmmee,,  mmiiss  eenn  

ddiiffffiiccuullttéé  lleess  TTPPEE  ddee  llaa  bbrraanncchhee..    

CC’’eesstt  aapprrèèss  cceett  éécchheecc  qquuee  llee  SSEEPPSS  ss’’eesstt  ttoouurrnnéé  ddee  nnoouuvveeaauu  vveerrss  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..  

CC’’eesstt  ddoonncc  ttoouutt  aauussssii  llooggiiqquueemmeenntt  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  eett  dd’’uunnee  ddeemmaannddee  

aaccccrruuee  ddee  fflleexxiibbiilliittéé  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  MMEEDDEEFF  eett  ccoonnssoorrtt  qquuee  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  yy  oonntt  pprrêêttéé  

llaa  pplluuss  ggrraannddee  aatttteennttiioonn..  AAiinnssii  iillss  oonntt  pprriiss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  rreecceevvooiirr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ddee  ssaallaarriiééss  ssuurr  llee  ssuujjeett..  

CCee  nn’’eesstt  bbiieenn  ssûûrr  ppaass  uunn  hhaassaarrdd  qquuee  cceettttee  qquueessttiioonn  aappppaarraaiissssee  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  ppuuiissqquuee  llee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ddéécciiddéé  ddee  rreevvooiirr  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill..  

EEnn  eeffffeett,,  llee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  ssee  ccaarraaccttéérriissee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ppaarr  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill  

iillllééggaauuxx..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,  iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  mmaatthhéémmaattiiqquuee  eennttrree  lleess  

hheeuurreess  ttrraavvaaiillllééeess  eett  llee  ssaallaaiirree  vveerrsséé  mmaaiiss  ssuurrttoouutt,,  llee  lliieenn  ddee  ssuubboorrddiinnaattiioonn,,  éélléémmeenntt  
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ddéétteerrmmiinnaanntt  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  aa  ddiissppaarruu..  IIll  nnee  rreessttee  eenn  ffaaiitt  qquuee  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  

ttrraavvaaiill  eett  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn,,  ccoonnttrreeppaarrttiiee  àà  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  eett  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  

jjuussttiiffiieerr  ll’’aaffffiilliiaattiioonn  aauu  rrééggiimmee  ddee  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee..  

IIll  nn’’yy  aa  ddoonncc  aauuccuunn  ppoouuvvooiirr  ddee  ddiirreeccttiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  eeffffeeccttiiff  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  

ll’’eemmppllooyyeeuurr..  PPoouurr  aauuttaanntt,,  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  pprrééllèèvvee  ssuurr  llee  ttrraavvaaiill  dduu  ssaallaarriiéé  ddeess  

ffrraaiiss  ddiitt  ddee  ««  ggeessttiioonn  »»..  IIll  yy  aa  eennrriicchhiisssseemmeenntt  ssaannss  ccaauussee..  NNoouuss  ssoommmmeess  ddoonncc  eenn  pprréésseennccee  

dd’’uunn  ddéélliitt  ddee  mmaarrcchhaannddaaggee..  NNee  ppaass  tteenniirr  ccoommppttee  sseerraaiitt  vvoouullooiirr  ssiimmpplleemmeenntt  ccoonnttoouurrnneerr  

llaa  llééggiissllaattiioonn  ppéénnaallee..  

OOnn  ccoommpprreenndd  ll’’iinnssiissttaannccee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  àà  vvoouullooiirr  ccllaarriiffiieerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ……  qquuiittttee  àà  

rreemmooddeelleerr  llee  CCooddee  ddee  TTrraavvaaiill..  LLaa  CCFFDDTT  eett  llee  ppaattrroonnaatt  pprrooppoosseenntt  ddee  ffaaiirree  dduu  ppoorrttéé  uunn  

ssiimmppllee  aarrttiissaann  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  iinntteelllleeccttuueellllee  ooùù  ll’’aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeevviieennddrraaiitt  

ll’’éélléémmeenntt  ddéétteerrmmiinnaanntt  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill..  CC’’eesstt  uunnee  ppoossiittiioonn  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ccuurriieeuussee  

qquuee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  nnee  rrééppoonndd  ppaass  aauuxx  eennjjeeuuxx  eenn  tteerrmmeess  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  

lliibbeerrttéé//aauuttoonnoommiiee  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  lleess  iinnddiivviidduuss..  CC’’eesstt  uunn  oouuttiill  rreemmaarrqquuaabbllee  ddee  

fflleexxiibbiilliissaattiioonn  eett  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  ttoouuttee  vviiee  pprriivvééee  eett  ffaammiilliiaallee..    

FFaaccee  àà  llaa  llooggiiqquuee  dduu  ppoorrttaaggee,,  nnoouuss  pprrooppoossoonnss  ll’’aalltteerrnnaattiivvee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  

CCooooppéérraattiivveess  AAccttiivviittéé  EEmmppllooii  ((CCAAEE))..  CCeess  CCAAEE  ssoouutteennuueess  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  ppaarr  ll’’ééttaatt  eett  

ll’’ééccoonnoommiiee  ssoocciiaallee  ppoouurrrraaiieenntt  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ssaallaarriiééss  ddee  ssee  rrééiinnsséérreerr  ddaannss  llee  mmoonnddee  dduu  

ttrraavvaaiill  oouu  ddee  ccrrééeerr  lleeuurr  eennttrreepprriissee..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  llaa  CCGGTT  ttrraavvaaiillllee  aavveecc  llee  

rréésseeaauu  ««  CCooooppéérreerr  ppoouurr  EEnnttrreepprreennddrree  »»  aavveecc  lleeqquueell  uunn  aaccccoorrdd  ccaaddrree  eesstt  eenn  ccoouurrss  ddee  

nnééggoocciiaattiioonn..  

LLee  ssttaattuutt  ddee  llaa  CCAAEE  ssee  ddiifffféérreennttiiee  ddeess  ssoocciiééttééss  ddee  ppoorrttaaggee  ppaarr  ssaa  mmiissssiioonn  

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt//  rrééiinnsseerrttiioonn  eett  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  ddee  ppéérreennnniissaattiioonn  ddee  ll’’eemmppllooii..  IIll  ppeerrmmeett  

dd’’aavvooiirr  uunnee  eexxiisstteennccee  llééggaallee  eett  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  ssoocciiaallee..  
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LLee  ppoorrttaaggee  eenn  ddéébbaatt  

TTeexxttee  pprréésseennttéé  aauu  bbuurreeaauu  ddee  ll’’UUGGIICCTT  llee  44  aavvrriill  22000055  

Définition :  

LLee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  nn’’eesstt  ppaass  uunn  ttyyppee  dd’’aaccttiivviittéé,,  mmaaiiss  uunn  mmooddee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill..  

IIll  iinnssttaauurree  uunnee  rreellaattiioonn  ttrriiaanngguullaaiirree  eennttrree  ttrrooiiss  ppaarrttiieess  ::    

••  LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ::  IIll  rreecchheerrcchhee  ssaa  mmiissssiioonn  eett  nnééggoocciiee  aavveecc  llee  cclliieenntt  llaa  nnaattuurree  eett  

ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  eett  lleess  hhoonnoorraaiirreess  yy  aafffféérreennttss..    

••  EEnnssuuiittee,,  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ssee  pprréésseennttee  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  qquuii  lluuii  ffaaiitt  uunn  

ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ddoonntt  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  ccaallccuullééee  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddeess  

hhoonnoorraaiirreess..  

••  LL’’eennttrreepprriissee  ffaaiitt  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  ccoonnttrraaccttuuaalliissee  aavveecc  llee  

cclliieenntt  ccee  qquuee  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  aa  nnééggoocciiéé..  EEllllee  pprreenndd  1100%%  àà  2200%%  ddee  ««  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn  »»  

eett  ssee  cchhaarrggee  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  ppaaiiee..  LLee  ssaallaaiirree  nneett  dduu  ssaallaarriiéé  eesstt  dd’’eennvviirroonn  4455%%  àà  

5555%%  ddeess  hhoonnoorraaiirreess  ffaaccttuurrééss  àà  ll’’eennttrreepprriissee  cclliieennttee..  

••  LL’’eennttrreepprriissee  cclliieennttee  nnééggoocciiee  aavveecc  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  lleess  hhoonnoorraaiirreess  eett  llaa  pprreessttaattiioonn  eesstt  

ssiiggnnééee  aavveecc  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee,,  cc’’eesstt  llee  ccoonnttrraatt  ccoommmmeerrcciiaall..  

Apparition :  

LLee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  aappppaarraaîîtt  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  8800  eett  ssee  ddéévveellooppppee  aauu  ccoouurrss  ddeess  

aannnnééeess  9900  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  llee  ccrréénneeaauu  ddee  ll’’eexxtteerrnnaalliissaattiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess..  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  eellllee  yy  aajjoouuttee  lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  pplluuss  ddee  4400  aannss  aayyaanntt  dduu  mmaall  àà  

ttrroouuvveerr  uunn  eemmppllooii..  

OOnn  ccoommppttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eennvviirroonn  uunnee  vviinnggttaaiinnee  dd’’eennttrreepprriisseess  ddee  ppoorrttaaggee  ddoonntt  uunnee  ppaarrttiiee  

eesstt  aaddhhéérreennttee  àà  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ppaattrroonnaallee  ::  llee  SSNNEEPPSS..  

CCeelluuii--ccii  ss’’eesstt  ccoonnssttiittuuéé  aaffiinn  qquuee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  ssooiitt  rreeccoonnnnuuee  ppaarr  lleess  

ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  iill  ssee  bbaatt  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  aaffiinn  dd’’iinnttééggrreerr,,  vvooiirree  

ddee  nnééggoocciieerr,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee..  MMaaiiss  cceellaa  ppaassssee  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ppaarr  

uunnee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ssuubbssttaannttiieellllee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill..  

LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ddeess  ssaallaarriiééss  oonntt  aaiinnssii  ééttéé  rreeççuueess  ppaarr  ddiivveerrss  

mmiinniissttèèrreess  ......  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  iill  eesstt  qquueessttiioonn  ddee  ttooiilleettttaaggee  dduu  CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill..  

Problématiques :  

LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ssiiggnnéé  eennttrree  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  eett  llee  ssaallaarriiéé  ppoorrttéé  nnee  

ccoorrrreessppoonndd  ppaass  àà  llaa  ddééffiinniittiioonn  jjuurriisspprruuddeennttiieellllee  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  

rreeggaarrdd  dduu  lliieenn  ddee  ssuubboorrddiinnaattiioonn  ::  AAbbsseennccee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  aauu  sseeiinn  dd’’uunn  eennsseemmbbllee  

oorrggaanniisséé,,  aabbsseennccee  ddee  ddiirreecctteeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’oorrggaanniisseerr  eett  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  llee  ttrraavvaaiill..  

LLee  ssaallaaiirree  nn’’eesstt  ppaass  iissssuu  dd’’uunnee  nnééggoocciiaattiioonn  eennttrree  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  eett  llee  ppoorrttéé  

ppuuiissqquu’’iill  rrééssuullttee  dd’’uunn  rreevveerrsseemmeenntt  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  hhoonnoorraaiirreess  ffaaccttuurrééss..  
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NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  pprréésseennccee  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  iinnddééppeennddaanntt  ddiissssiimmuulléé,,  dduu  pprrêêtt  iilllliicciittee  ddee  

ppeerrssoonnnneell  eett  ddee  ddéélliitt  mmaarrcchhaannddaaggee..  

LL’’eennjjeeuu  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  ddee  ddééffiinniirr  uunn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  llééggaalliisseerr  

cceess  pprraattiiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ddoonntt  ll’’éélléémmeenntt  ddéétteerrmmiinnaanntt  nnee  

sseerraaiitt  pplluuss  llee  lliieenn  ddee  ssuubboorrddiinnaattiioonn..    

SSeelloonn  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  iinnttéérreessssee  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  lleess  eennttrreepprriisseess  ppoouurr  

ssaa  ssoouupplleessssee  eett  sseess  aavvaannttaaggeess  eenn  tteerrmmeess  ddee  fflleexxiibbiilliittéé..  

LLeess  tteerrmmeess  ddeess  eennjjeeuuxx,,  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  qquueessttiioonn  cceennttrraallee  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppooiinntt  

ddee  vvuuee  dduu  ssttaattuutt  ddeess  ssaallaarriiééss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aapppprrééhheennddééss  aauu  ttrraavveerrss  dd’’uunn  eennsseemmbbllee  

dd’’iinntteerrrrooggaattiioonnss  ::    

➢➢  EEnn  qquuooii  llee  ppoorrttaaggee  oobbééiitt--iill  àà  uunnee  llooggiiqquuee  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  

ccoonnttoouurrnneemmeenntt  dduu  ddrrooiitt  ??  

➢➢  EEnn  qquuooii  eesstt--iill  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ccooûûttss  eett  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  ppoouurr  lleess  

rrééggiimmeess  ssoocciiaauuxx  ??  

➢➢  QQuueell  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’eemmppllooii  eett  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  ??  

➢➢  QQuueell  ssttaattuutt  aaccttuueell  ppoouurr  cceess  ssaallaarriiééss,,  yy  ccoommpprriiss  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  ssééccuurriissaattiioonn  

ddeess  ppaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ??  

  

IIll  mmee  sseemmbbllee  qquuee  cc’’eesstt  eenn  rrééppoonnddaanntt  àà  cceess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  qquuee  nnoouuss  ppoouurrrroonnss  lluutttteerr  

eeffffiiccaacceemmeenntt  ccoonnttrree  llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  ccee  qquuee  ll’’oonn  ppoouurrrraaiitt  aappppeelleerr  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  

mmiissssiioonnss  aattyyppiiqquueess  ......  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  ss’’aapppprrêêtteerraaiitt  àà  vvaalliiddeerr..  
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PPrroobblléémmaattiiqquueess  jjuurriiddiiqquueess  lliiééeess  àà  

ll’’aaccttiivviittéé  dduu  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  

LLee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  eesstt  uunn  pphhéénnoommèènnee  ddee  ««  ddééssaallaarriissaattiioonn  »»  eett  dd’’hhyybbrriiddaattiioonn  ddeess  

rreellaattiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  qquuii  mmeett  eenn  ssccèènnee  ttrrooiiss  aacctteeuurrss  ::  LLee  ppoorrttéé,,  ll’’eennttrreepprriissee  cclliieennttee  eett  llaa  

ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  

Porté

Société de portage Entreprise cliente

  

TTrrooiiss  rreellaattiioonnss  lliiééeess  àà  cceess  ttrrooiiss  aacctteeuurrss  ::  

11..  LLaa  rreellaattiioonn  ppoorrttééee  ––  ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  ::  cc’’eesstt  uunnee  rreellaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ««  

ppeerrssoonnnniiffiiééee  »»..  

22..  LLaa  rreellaattiioonn  eennttrreepprriissee  cclliieennttee  ––  ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  ::  cc’’eesstt  uunnee  rreellaattiioonn  

ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ccoonnttrraaccttuueellllee..  

33..  LLaa  rreellaattiioonn  ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  ––  ppoorrttéé..  LLaa  qquueessttiioonn  cceennttrraallee  eesstt  cceellllee  dduu  ccoonnttrraatt  

ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  sseess  ttrrooiiss  aassppeeccttss  ::    

••  LLaa  pprreessttaattiioonn  

••  RRéémmuunnéérraattiioonn  

••  LLee  lliieenn  ddee  ssuubboorrddiinnaattiioonn..  

  

DDaannss  ccee  sscchhéémmaa,,  llee  ppoorrttéé  nn’’eesstt  nnii  iinnddééppeennddaanntt,,  nnii  uunn  ssaallaarriiéé..  IIll  ccoonnnnaaîîtt  ll’’iinnssééccuurriittéé  ddee  

ll’’iinnddééppeennddaanntt  eett  lleess  rriissqquueess  lliiééss  àà  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  qquuii  rrééppoonndd  àà  llaa  

llééggiissllaattiioonn  aaccttuueellllee..  
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La rémunération  

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  ddeess  hhoonnoorraaiirreess  eenn  ssaallaaiirree  [[ccoonnttrraaiirree  àà  ll’’aarrttiiccllee  11110088  dduu  CCooddee  

CCiivviill]]..  BBiieenn  ssoouuvveenntt,,  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  hhaabbiillllee  cceettttee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  EEllllee  ppaaiiee  uunn  ffiixxee  

mmeennssuueelllleemmeenntt  aauu  ppoorrttéé  aauu  rreeggaarrdd  dduu  mmiinniimmuumm  ccoonnvveennttiioonnnneell  ««  SSYYNNTTEECC  »»  eett  ppaaiiee  llee  

rreessttee  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’uunnee  pprriimmee..  CCeellllee--ccii  ddééppeenndd  eenn  rrééaalliittéé  dduu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’eennttrreepprriissee  

cclliieennttee  ppaaiiee  ssaa  ffaaccttuurree  oouu  sseess  ffaaccttuurreess..  

  

DDaannss  dd’’aauuttrreess  ccaass,,  llee  ppoorrttéé  nn’’eesstt  rréémmuunnéérréé  qquu’’aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’eennttrreepprriissee  cclliieennttee  ppaaiiee  

ssaa  oouu  sseess  ffaaccttuurreess..  

LLee  ««  ssaallaaiirree  »»  ppaayyéé  ppoouurr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  àà  éécchhééaannccee  ccoommmmeerrcciiaallee  eesstt  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  dduu  CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill  eenn  llaa  mmaattiièèrree  eett  ffaaiitt  ppaayyeerr  llee  rriissqquuee  aauu  sseeuull  ttrraavvaaiilllleeuurr..  

LLee  rriissqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ssuuppppoorrttéé  ppaarr  llee  ppoorrttéé  eett  nnoonn  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee,,  

ll’’eennttrreepprriissee  cclliieennttee  ppoouuvvaanntt  nnee  ppaass  hhoonnoorreerr  ssaa  ffaaccttuurree  oouu  llee  ffaaiirree  aavveecc  rreettaarrdd..  

La prestation de service 

  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’eennttrreepprriissee  qquuii  lliiee  ll’’eennttrreepprriissee  cclliieennttee  eett  llee  ppoorrttéé  eesstt  pplluuss  qquuee  ddoouutteeuuxx..  LLaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  eennggaaggééee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  cceellllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  eett  nnoonn  dduu  ppoorrttéé..  LLaa  

ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  llaaiissssee  ssee  ssuubbssttiittuueerr  llee  ppoorrttéé  ddaannss  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  sseess  oobblliiggaattiioonnss  àà  

ll’’ééggaarrdd  dduu  mmaaîîttrree  ddee  ll’’oouuvvrraaggee..  CCeellaa  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunnee  cceessssiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’eennttrreepprriissee  

aauu  ppoorrttéé  qquuii  ssee  rrééaalliissee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’eennttrreepprriissee,,  aauu  ppoorrttéé  qquuii  ssee  rrééaalliissee  

ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ssoouuss  eennttrreepprriissee..  CCeellaa  ppoossee  ttrrooiiss  ssoorrtteess  ddee  qquueessttiioonnss  ::    

••  LLaa  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  rreellaattiioonn  ppoorrttéé//eennttrreepprriissee  cclliieennttee..  CC’’eesstt  llaa  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  

ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  

••  LLee  pprrêêtt  iilllliicciittee  ddee  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree  àà  bbuutt  lluuccrraattiiff    

••  LLee  ddéélliitt  ddee  mmaarrcchhaannddaaggee    

Le lien de subordination  

CC’’eesstt  ll’’éélléémmeenntt  ssttrruuccttuurreell  dduu  rraappppoorrtt  ssaallaarriiaall  qquuii  ss’’aapppprréécciiee  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ffaaiitt  ddaannss  lleessqquueelllleess  eesstt  eexxeerrccééee  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss..    

SSaa  ddééffiinniittiioonn  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddee  ccee  qquuii  ffaaiitt  ll’’aauuttoorriittéé  dd’’uunn  eemmppllooyyeeuurr  ::  

••  DDoonnnnee  ddeess  oorrddrreess  

••  DDoonnnnee  ddeess  ddiirreeccttiivveess  ddee  ttrraavvaaiill    

••  CCoonnttrrôôllee  ll’’eexxééccuuttiioonn    

••  SSaannccttiioonnnnee..  

  

IIll  ddééffiinniitt  llee  ssttaattuutt  ssoocciiaall  dduu  ssaallaarriiéé,,  ttaanntt  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  ((aarrttiiccllee  LL--112211--

11))  qquuee  dduu  ddrrooiitt  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  ((LL--224422--11  dduu  CCooddee  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee))..    

MMaaiiss  llee  ppoorrttéé  nn’’eeffffeeccttuuee  ppaass  ddee  pprreessttaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee..  IIll  eeffffeeccttuuee  ssaa  

pprreessttaattiioonn  eenn  ttoouuttee  iinnddééppeennddaannccee,,  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  qquu’’iill  aa  nnééggoocciiééeess  aavveecc  ll’’eennttrreepprriissee  

cclliieennttee  ……    eenn  iiggnnoorraanntt  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee..  IIll  oorrggaanniissee  ssoonn  pprroopprree  ttrraavvaaiill..  
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DDee  ttoouutt  cceellaa,,  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  nnee  ffaaiitt  qquu’’eennttéérriinneerr..  LL’’UUNNEEDDIICC  ccoonnssiiddèèrree  aavveecc  

rraaiissoonn,,  qquuee  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  nn’’eesstt  ppaass  ccaarraaccttéérriisséé,,  ccee  qquuii  aa  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  qquuee  

ddee  nnoommbbrreeuusseess  AASSSSEEDDIICCSS  rreeffuusseenntt  ddee  ppaayyeerr  ddeess  iinnddeemmnniittééss  ddee  cchhôômmaaggeess  aauuxx  ppoorrttééss  

qquuii  ssee  ttrroouuvveenntt  eennttrree  ddeeuuxx  mmiissssiioonnss..  

A. Contrats à durée déterminée  

PPoouurrttaanntt,,  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppoorrttaaggee  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  rreeccoouurriirr  àà  ddiifffféérreennttss  ccoonnttrraattss  ddee  

ttrraavvaaiill..  LLee  pplluuss  ssoouuvveenntt,,  cc’’eesstt  llee  ccoonnttrraatt  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  qquuii  lliiee  llee  ppoorrttéé  àà  llaa  

ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee..  

LLee  rreeccoouurrss  aauu  CCDDDD  eesstt  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  mmoottiiffss  éénnoonnccééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  LL--112222--11--11  dduu  CCooddee  dduu  

TTrraavvaaiill  eett  ccee,,  mmêêmmee  ssii  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ppoorrttaaggee  tteenntteenntt  ddee  jjuussttiiffiieerr  ccee  rreeccoouurrss  ppaarr  ««  

ssuurrccrrooîîtt  dd’’aaccttiivviittééss  »»..  CCee  nn’’eesstt  éévviiddeemmmmeenntt  jjaammaaiiss  llee  ccaass  ppuuiissqquuee  ppaarr  eesssseennccee  llaa  

ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  nn’’aa  dd’’aauuttrree  aaccttiivviittéé  qquuee  ddee  ««  ppoorrtteerr  »»  eett  qquu’’eenn  rrééaalliittéé  llee  ppoorrttaaggee  

nn’’eesstt  ppaass  uunnee  aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  mmaaiiss  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill..  

DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  ddaattee  ddee  ddéébbuutt  dduu  CCDDDD  eesstt  llaa  ddaattee  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  

éécchhééaannccee  dduu  cclliieenntt  aalloorrss  qquuee  llaa  pprreessttaattiioonn  aa  ddéébbuuttéé  bbiieenn  aavvaanntt..  

LLee  rreeccoouurrss  aauu  CCDDDD  tteemmppss  ppaarrttiieell  ppoossee  lluuii  ddeeuuxx  ssoorrtteess  ddee  pprroobbllèèmmee  ::  

••  LLee  mmaaxxiimmuumm  ddee  tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill  hheebbddoommaaddaaiirree  eesstt  ddee  3355  hheeuurreess  ((hheeuurreess  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ccoommpprriisseess))..  LLeess  mmiissssiioonnss  oobblliiggeeaanntt  àà  uunnee  cceerrttaaiinnee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  

dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  dduurrééee  ddee  3355  hheeuurreess  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreessppeeccttééee..  DDee  ttoouuttee  ffaaççoonn,,  llaa  

ssoocciiééttéé  ddee  ppoorrttaaggee  nn’’aa  aauuccuunn  mmooyyeenn  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  cceettttee  dduurrééee,,  

••  CC’’eesstt  llaa  mmêêmmee  cchhoossee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddee  cceettttee  dduurrééee  qquu’’eellllee  

llaaiissssee  aauu  ssooiinn  dduu  ppoorrttéé..  

B. Contrats à Durée Indéterminée 

DDeeuuxx  ttyyppeess  ddee  CCDDII  ssoonntt  pprrooppoossééss  ::    

a) Le temps partiel modulé :  

AAlloorrss  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee  eesstt  oobblliiggaattooiirree,,  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ppoorrttaaggee  ss’’eenn  ppaasssseenntt  

((ddeeuuxx  aaccccoorrddss  IITTGG  eett  AAdd  MMiissssiioonn))..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  iill  nn’’yy  aa  jjaammaaiiss  ddee  ppéérriiooddee  dd’’iinntteerr  

ccoonnttrraatt..  

b) L’intermittent :  

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’aaccccoorrdd  ccoolllleeccttiiff  aalloorrss  qquu’’iill  eenn  nnéécceessssiittee  uunn..  DDeeuuxx  aauuttrreess  pprroobbllèèmmeess  ssoonntt  

ppoossééss  ::    

••  UUnnee  dduurrééee  mmiinniimmaallee  aannnnuueellllee  dduu  ttrraavvaaiill  eesstt  oobblliiggaattooiirree..  EEllllee  eesstt  iimmppoossssiibbllee  ddaannss  ««  

aarrttiiffiiccee  »»  ddaannss  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ppoorrttaaggee  

••  PPaarr  nnaattuurree,,  ll’’eemmppllooii  iinntteerrmmiitttteenntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  jjuussttiiffiiéé  ppuuiissqquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’eemmppllooii  

ppeerrmmaanneenntt..  

En guise de conclusion 

LLeess  ssoocciiééttééss  ddee  ppoorrttaaggee  tteenntteenntt  ddee  ssee  ffaaiirree  rreeccoonnnnaaîîttrree  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  ppoouurr  ssee  

ffaaiirree,,  eelllleess  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  ««  mmoorraalliisseerr  »»  lleeuurr  pprraattiiqquuee  eett  ffoonntt  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  ppoouuvvooiirrss  

ppuubblliiccss..    
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CCeettttee  ««  mmoorraalliissaattiioonn  »»  sseemmbbllee  pplluuttôôtt  uunn  hhaabbiillllaaggee  ddee  pprraattiiqquueess  iillllééggaalleess  qquuii  vviisseenntt  àà  

pprrééccaarriisseerr  uunn  ppeeuu  pplluuss  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  àà  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ««  ddééttrriiccoottaaggee  »»  dduu  CCooddee  dduu  

ttrraavvaaiill..  

CCoommbbaattttrree  lleess  nnoouuvveelllleess  ffoorrmmeess  ddee  pprrééccaarriittéé  eenn  ééllaabboorraanntt  uunn  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt  ddeess  

ssaallaarriiééss..  

LLaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ddee  fflleexxiibbiilliittéé,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  ppaarr  

pprroojjeett  eett  lleess  ppoolliittiiqquueess  dd''eexxtteerrnnaalliissaattiioonn  ssoonntt  aauu  ccœœuurr  dd''uunnee  llooggiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  ooùù  llaa  

pprrééccaarriittéé  jjoouuee  uunn  rrôôllee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iimmppoorrttaanntt..  

LLeess  eemmppllooiiss  aattyyppiiqquueess  nnee  cceesssseenntt  ddee  pprrooggrreesssseerr  eett  iinnvveessttiisssseenntt  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ddee  

pprrooffeessssiioonnss..  CCeess  ffoorrmmeess  dd''eemmppllooiiss  ggaaggnneenntt  dduu  tteerrrraaiinn  aavveecc  uunnee  iinnssééccuurriittéé  jjuurriiddiiqquuee  

ttoottaallee..  

LLee  ddeerrnniieerr  nnéé  eesstt  llee  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall..  DDeess  eennttrreepprriisseess  ssee  ssoonntt  ccrrééééeess  àà  ppaarrttiirr  ddee  ccee  

ccoonncceepptt  aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  11998800..  LLeeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaattee  ddeess  aannnnééeess  11999900  eett  

sseerraaiitt  llee  rrééssuullttaatt  ddee  pplluussiieeuurrss  pphhéénnoommèènneess  ::    

••  LL''eexxtteerrnnaalliissaattiioonn  pprraattiiqquuééee  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  ;;  

••  LL''aammeennddeemmeenntt  DDeellaallaannddee  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  ccoonnttoouurrnneenntt  eenn  lliicceenncciiaanntt  lleess  ssaallaarriiééss  

aavvaanntt  5500  aannss,,  oobblliiggeeaanntt  cceeuuxx--ccii  àà  cchheerrcchheerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt  ;;  

••  LL''aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess,,  lleess  ssaallaarriiééss  aassppiirreenntt  aalloorrss  

àà  dd''aauuttrreess  rraappppoorrttss  aauu  ttrraavvaaiill  ;;  

••  LLee  cchhôômmaaggee  mmaassssiiff  ttoouucchhaanntt  lleess  ssaallaarriiééss  qquuaalliiffiiééss..  EEnn  aatttteennttee  dd''uunn  eemmppllooii,,  ddeess  

cchhôômmeeuurrss  nn''hhééssiitteenntt  ppaass  àà  eennttrreerr  ddaannss  cceettttee  vvooiiee,,  ccoonnsseeiillllééee  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ppaarr  

ll''AAPPEECC..  

LLee  pprriinncciippee  dduu  ppoorrttaaggee  eesstt  ssiimmppllee..  IIll  mmeett  eenn  ssccèènnee  ttrrooiiss  aacctteeuurrss  ::  llee  ssaallaarriiéé  ""ppoorrttéé"",,  

ll''eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  eett  ll''eennttrreepprriissee  cclliieennttee..  UUnnee  ppeerrssoonnnnee,,  llee  ""ssaallaarriiéé  ppoorrttéé"",,  pprrooppoossee  àà  

uunn  eemmppllooyyeeuurr  dd''uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  ddee  llee  ""ssaallaarriieerr""  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  llaa  mmiissssiioonn  ddoonntt  

iill  aa  nnééggoocciiéé  llee  ccoonntteennuu  eett  llee  ccooûûtt  aavveecc  uunnee  eennttrreepprriissee  cclliieennttee..  

LL''eennttrreepprriissee  ddee  ppoorrttaaggee  pprreenndd  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ddiittee  ddee  ""ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn""  ddee  ll''oorrddrree  ddee  

1100%%  eenn  mmooyyeennnnee..    

AAlloorrss  qquuee  cceettttee  pprraattiiqquuee  eesstt  aassssiimmiillééee  àà  dduu  pprrêêtt  ddee  mmaaiinn--dd''œœuuvvrree  iinntteerrddiitt  ddaannss  llee  ccooddee  

dduu  ttrraavvaaiill,,  llee  mmaarrcchhéé  ttoottaall  dduu  ppoorrttaaggee  aa  ddééppaasssséé,,  eenn  22000011,,  1155  mmiilllliioonnss  dd''eeuurrooss  ddee  cchhiiffffrree  

dd''aaffffaaiirreess..  

BBiieenn  qquuee  ll''oonn  mmaannqquuee  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  eenn  llaa  mmaattiièèrree,,  oonn  ppeeuutt  aavvaanncceerr  qquu''iill  eexxiissttee,,  eenn  

FFrraannccee,,  uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  ddee  ssoocciiééttééss  ddee  ppoorrttaaggee  eett  eennvviirroonn  1100  àà  1155  000000  ssaallaarriiééss  ppoorrttééss..    

DDee  nnoommbbrreeuuxx  cchhaammppss  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss  ::  llee  ccoonnsseeiill,,  llaa  pprreessssee,,  ll''ééddiittiioonn,,  ll''aauuddiioovviissuueell  eett  

ddiivveerrss  mmééttiieerrss  aauuttoouurr  ddee  ll''aaccttiioonn  ccuullttuurreellllee..  IIll  ss''aaggiitt,,  ddaannss  llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddeess  ccaass,,  ddee  

ssaallaarriiééss  ttrrèèss  qquuaalliiffiiééss  eett  aassppiirraanntt  àà  uunnee  rrééeellllee  aauuttoonnoommiiee..  EEtt  cceellaa  ppoouurrrraaiitt  nn''êêttrree  qquu''uunn  

ddéébbuutt  aauu  vvuu  ddeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  qquuee  ccoonnnnaaiisssseenntt  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  eenn  llaa  

mmaattiièèrree..  LLee  ppaattrroonnaatt  nnee  ss''yy  eesstt  ppaass  ttrroommppéé  ppuuiissqquu''iill  pprrooppoossee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  dd''uunn  aaccccoorrdd  

nnaattiioonnaall  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee  ssoorrttiirr  dduu  fflloouu  jjuurriiddiiqquuee  eett  ddee  ""  llééggaalliisseerr  ""  ddeess  pprraattiiqquueess  

lliittiiggiieeuusseess  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill..  

IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  llee  ppaattrroonnaatt  eenn  11999944  aavvaaiitt  ddééjjàà  pprrooppoosséé  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddoonntt  llaa  

pphhiilloossoopphhiiee  ééttaaiitt  sseemmbbllaabbllee,,  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  MMIINNCC  iinnttiittuulléé  ""  LLaa  FFrraannccee  ddee  ll''aann  22000000  ""  aauu  

ttrraavveerrss  ddee  llaa  nnoottiioonn  dduu  ""  ttrraavvaaiill  ddiifffféérreenncciiéé  ""..  
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AAffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  ffaammeeuussee  ""  eemmppllooyyaabbiilliittéé  ""  ddeess  ssaallaarriiééss,,  JJeeaann  BBooiissssoonnnnaatt  aa  pprrééccoonniisséé,,  

eenn  11999955  ddaannss  uunn  rraappppoorrtt  iinnttiittuulléé  ""  LLee  ttrraavvaaiill  ddaannss  vviinnggtt  aannss  "",,  ddee  ssuubbssttiittuueerr  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  

ttrraavvaaiill  uunn  ""  ccoonnttrraatt  dd''aaccttiivviittéé  ""..  CCeelluuii--ccii  lliieerraaiitt  llee  ssaallaarriiéé  àà  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  ppoouurr  

ddeess  ppéérriiooddeess  aalltteerrnnaanntt  aaccttiivviittéé  pprroodduuccttrriiccee  eett  aaccttiivviittéé  nnoonn  pprroodduuccttrriiccee..  EEnn  jjuuiinn  22000033,,  llee  

CCoonnsseeiill  EEccoonnoommiiqquuee  eett  SSoocciiaall  rreemmeettttrraa  aauu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  llaa  

rreevvaalloorriissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ffoorrmmeess  ddee  ttrraavvaaiill  aattyyppiiqquueess..  PPoouurr  ccee  

ffaaiirree,,  llee  ppaattrroonnaatt  ddee  cceess  ssoocciiééttééss  ss''eesstt  ssttrruuccttuurréé  eett  ccoonnssttiittuuéé  eenn  ssyynnddiiccaatt,,  llee  SSyynnddiiccaatt  ddeess  

EEnnttrreepprriisseess  ddee  PPoorrttaaggee  SSaallaarriiaall..  LL''eennjjeeuu  eesstt  dd''iimmppoorrttaannccee,,  dd''aauuttaanntt  qquuee  cceettttee  ffoorrmmee  ""  

dd''aaccttiivviittéé  ""  eesstt  àà  llaa  ffooiiss  iissssuuee  dd''uunnee  vvoolloonnttéé  ppaattrroonnaallee  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  

ffoorrmmee  ddee  fflleexxiibbiilliittéé  eett  dd''uunnee  vvoolloonnttéé  dd''iinnddééppeennddaannccee  ddee  ssaallaarriiééss  qquuii  rreeffuusseenntt  llaa  

ssuubboorrddiinnaattiioonn  iinnhhéérreennttee  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill..    

LLee  ppaattrroonnaatt  ss''aappppuuiiee  ssuurr  ll''aappppaarriittiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  dd''aauuttoonnoommiiee  ddaannss  llee  ssttaattuutt  dduu  

ssaallaarriiéé,,  aauuttoonnoommiiee  qquuii  rreemmeettttrraaiitt  eenn  ccaauussee  ccee  ssttaattuutt..  PPoouurrttaanntt  iill  nnee  ss''aaggiitt  qquuee  dd''uunnee  

éévvoolluuttiioonn  aattyyppiiqquuee  ddeess  mmooddaalliittééss  dduu  ttrraavvaaiill  eett  nnoonn  dduu  ssttaattuutt..    

CC''eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  cceerrttaaiinnss  oonntt  iimmaaggiinnéé  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  ""  ppaarraassuubboorrddiinnaattiioonn  ""  

ooùù  llee  ssaallaarriiéé  sseerraaiitt  ddaannss  uunnee  ppoossttuurree  dd''aauuttoonnoommiiee  ddiittee  mmaaxxiimmaallee..  CC''eesstt  ccee  qquuee  mmeett  eenn  

aavvaanntt  llaa  rreellaattiioonn  ttrriiaanngguullaaiirree  ppaarr  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dd''uunn  nnoonn  iinnddééppeennddaanntt  eett  nnoonn  

ssaallaarriiéé  aauu  sseerrvviiccee  dd''uunnee  eennttrreepprriissee  ttiieerrccee..  LLaa  qquueessttiioonn  dduu  pprrêêtt  ddee  mmaaiinn--dd''œœuuvvrree  iilllliicciittee  eett  

dduu  ddéélliitt  ddee  mmaarrcchhaannddaaggee  eesstt  ppoossééee..  

LLaa  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  llee  ppaattrroonnaatt  eesstt  ddee  llééggiittiimmeerr  llee  ppoorrttaaggee,,  dd''eenn  aaddmmeettttrree  llee  ccaarraaccttèèrree  

nnoovvaatteeuurr  eett  dd''eenn  iinnttééggrreerr  lleess  ssppéécciiffiicciittééss  dduu  CCooddee  dduu  TTrraavvaaiill..  LLaa  nnoottiioonn  ddee  ssaallaarriiéé  àà  

tteemmppss  pplleeiinn  ddeevvrraaiitt  ss''eeffffaacceerr  aauu  pprrooffiitt  ddee  cceellllee  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurr..  CC''eesstt  uunnee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  

ddee  llaa  rreellaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill..  CC''eesstt  eenn  ttoouutt  ccaass  llaa  bbaattaaiillllee  qquuee  ccoommppttee  mmeenneerr  llee  ppaattrroonnaatt  eenn  

eessssaayyaanntt  dd''oobbtteenniirr  uunn  aaccccoorrdd  ccoolllleeccttiiff  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ppoouurr  êêttrree  ssééccuurriisséé  

jjuurriiddiiqquueemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ffoorrmmee  ""  aaddaappttééee  ""  dduu  ccoonnttrraatt  dd''iinntteerrmmiitttteennccee..    

FFaaccee  àà  cceettttee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee  ddee  pprrééccaarriittéé,,  ssoouurrccee  dd''iinnssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  iill  yy  aa  uurrggeennccee  àà  

bbââttiirr  uunn  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt  dduu  ttrraavvaaiill  ssaallaarriiéé  qquuii  vviissee  àà  ssééccuurriisseerr  lleess  ppaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  

eenn  tteerrmmeess  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn,,  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  ddee  ddrrooiittss,,  ddee  lliibbeerrttéé  ddee  rreettrraaiittee,,  ddee  

pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee,,  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  lleess  aallééaass  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  eett  llaa  pprrooffeessssiioonn..  
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PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……  

LLee  ddrrooiitt  ééttaanntt  uunnee  mmaattiièèrree  eenn  ppeerrmmaanneennttee  éévvoolluuttiioonn,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  vveeiilllleerr  àà  nnoouuss  tteenniirr  

iinnffoorrmmeerr  aauu  jjoouurr  llee  jjoouurr  ddeess  nnoouuvveeaauuttééss  ttaanntt  llééggiissllaattiivveess  qquuee  jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess..  PPoouurr  nnoouuss  

yy  aaiiddeerr,,  llaa  CCGGTT  ppuubblliiee  lleess  ttrrooiiss  rreevvuueess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

LLaa  NNoouuvveellllee  VViiee  OOuuvvrriièèrree  eesstt  ll''hheebbddoommaaddaaiirree  ddee  llaa  CCGGTT  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  ttoouuss  sseess  ssyynnddiiqquuééss  eett  ddeess  

ssaallaarriiééss..  

LLee  mmoonnddee  cchhaannggee,,  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  vvaa  vviittee,,  rrééaalliisséé  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  llee  jjoouurrnnaall  ddééccrryyppttee  

eett  aannaallyyssee  cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee  ll''eesssseennttiieell  ddee  ll''aaccttuuaalliittéé  ssoocciiaallee  eett  ssyynnddiiccaallee  ppoouurr  aaiiddeerr  llee  lleecctteeuurr  àà  

ccoonnnnaaîîttrree  eett  ccoommpprreennddrree  llee  mmoonnddee  ddee  ll''eennttrreepprriissee  àà  llaa  ppllaannèèttee..  

LLiieeuu  ddee  rreennccoonnttrreess  eett  dd''éécchhaannggeess,,  iill  ppaarrttiicciippee  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ccoonnvveerrggeenncceess  dd''aannaallyysseess,,  ddee  

pprrooppoossiittiioonnss  eett  dd''aaccttiioonnss..  GGrrââccee  àà  sseess  aarrttiicclleess  jjuurriiddiiqquueess,,  iill  aaiiddee  cchhaaqquuee  lleecctteeuurr  àà  ccoonnnnaaîîttrree  sseess  ddrrooiittss  

ppoouurr  mmiieeuuxx  ssee  ddééffeennddrree..  

PPaarrccee  qquuee  llaa  vviiee  nnee  ss''aarrrrêêttee  ppaass  àà  llaa  ssoorrttiiee  dduu  bbuurreeaauu  oouu  ddee  ll''aatteelliieerr,,  llaa  NNoouuvveellllee  VViiee  OOuuvvrriièèrree  aaccccoorrddee  

aauussssii  ttoouutteess  lleeuurrss  ppllaacceess  àà  llaa  ccuullttuurree  eett  aauuxx  ffaaiittss  ddee  ssoocciiééttééss..  

RReettrroouuvveezz  cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee  sseess  rruubbrriiqquueess,,  aaccttuuaalliittééss,,  ssyynnddiiccaattss,,  ssoocciiééttéé,,  jjuurriiddiiqquuee  eett  ssoonn  ddoossssiieerr  eenn  vvoouuss  

aabboonnnnaanntt  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt..  

  

EElluuss  oouu  mmaannddaattééss  ddaannss  uunnee  ddeess  mmuullttiipplleess  iinnssttiittuuttiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  dduu  ppeerrssoonnnneell  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  oouu  

dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc,,  llaa  NNVVOO  EEssppaaccee  EElluuss  vvoouuss  iinnttéérreessssee..  OOuuttiill  aauu  sseerrvviiccee  ddee  vvoottrree  aaccttiivviittéé,,  ccee  ssuupppplléémmeenntt  

ttrriimmeessttrriieell  àà  nnoottrree  hheebbddoommaaddaaiirree  llaa  NNVVOO  eesstt  ssppéécciiaalleemmeenntt  ccoonnççuu  ppoouurr  vvoouuss  aaiiddeerr  àà  rrééppoonnddrree  àà  llaa  

mmuullttiittuuddee  ddee  qquueessttiioonnss  aauuxx  qquueelllleess  vvoouuss  êêtteess  ccoonnffrroonnttééss  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ddaannss  ll''eexxeerrcciiccee  ddee  vvoottrree  

aaccttiivviittéé  aauuxx  ccoottééss  ddeess  ssaallaarriiééss..  

VVoouuss  yy  ttrroouuvveerreezz  rréégguulliièèrreemmeenntt  ::  

••  UUnnee  rruubbrriiqquuee  ««  ddééccrryyppttaaggee  »»  ddoonnnnaanntt  lleess  éélléémmeennttss  ppoouurr  aannaallyysseerr  eett  ccoommpprreennddrree  

••  UUnn  ggrraanndd  ddoossssiieerr  qquuii  ffaaiitt  llee  ttoouurr  dd''uunnee  qquueessttiioonn  dd''aaccttuuaalliittéé  ccoonncceerrnnaanntt  vvoottrree  cchhaammpp  ddee  

ccoommppéétteenncceess  

••  DDeess  rrééppoonnsseess  ddee  ssppéécciiaalliisstteess  dduu  ddrrooiitt  ddeess  CCEE  eett  ddeess  CCHHSSCCTT  

••  UUnnee  rruubbrriiqquuee  ""iinniittiiaattiivveess""  ppoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  eett  éécchhaannggeerr..    

UUnn  eennsseemmbbllee  ccoohhéérreenntt  eett  eeffffiiccaaccee..  LL''aabboonnnneemmeenntt  eesstt  ccoouupplléé  aavveecc  llaa  NNVVOO..  IIll  ppeeuutt  êêttrree  iimmppuuttéé  ssuurr  llee  

bbuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  CCEE  ((00,,22%%))  oouu  llee  bbuuddggeett  ffoorrmmaattiioonn  dduu  CCHHSSCCTT..  IIll  ccoommpprreenndd  5522  nnuumméérrooss  

ddee  llaa  NNVVOO  eett  44  nnuumméérrooss  ddee  llaa  NNVVOO  EEssppaaccee  EElluuss..    

  

CChhaaqquuee  mmooiiss  vvoouuss  ttrroouuvveerreezz  ddaannss  LLaa  RReevvuuee  PPrraattiiqquuee  ddee  DDrrooiitt  SSoocciiaall,,  uunnee  ddooccuummeennttaattiioonn  jjuurriiddiiqquuee  uuttiillee  

eett  àà  jjoouurr  ppoouurr  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess  ddrrooiittss  ddeess  ssaallaarriiééss..  RRééddiiggééee  ddaannss  uunn  ssttyyllee  ccllaaiirr  eett  aacccceessssiibbllee,,  cc''eesstt  llaa  

rreevvuuee  ddee  ddrrooiitt  ssoocciiaall  ddee  rrééfféérreennccee  --  DDrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  --  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  --  rreellaattiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  ddaannss  llee  

sseecctteeuurr  ppuubblliicc  ......  

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  dd’’aabboonnnneemmeenntt  àà  cceess  ddiifffféérreenntteess  rreevvuueess,,  

vveeuuiilllleezz  ccoonnssuulltteerr  llee  ssiittee  hhttttpp::////wwwwww..lliibbrraaiirriiee--nnvvoo..ccoomm//..  
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