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INTRODUCCIÓ
Incidència de les darreres reformes laborals



REFORMES LABORALS ANTERIORS
QUE INCIDEIXEN A LA

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

LLEI 35/2010 (PSOE)
 Introdueix la flexibilitat

interna amb negociació a
l’empresa.

 Modificacions de
transcendència en els
períodes de consulta en:

 Mobilitat geogràfica.
 Modificacions substancials a

les condicions de treball.
 Inaplicació salarial.

LLEI 7/2011 (PSOE)
 Canvis estructura negocial:

 Legitimació.

 Contingut.

 Vigència.

 Comissions paritàries.



LLEI 3/2012 REFORMA LABORAL 
(PP)

Qué fa la reforma?

 Modifica substancialment 
l’estructura negocial.

 Destrueix l’equilibri entre les 
parts.

 Reforça el poder empresarial.

 Té vocació d’instal·lar-se en les 
relacions laborals per molts 
anys.

Conseqüències:
 Legals:

 Inaplicacions conveni col·lectiu amb 
causes dèbils i arbitratge forçós.

 Feble control judicial.
 Flexibilitat interna afavorint el criteri 

empresarial en l’adaptació de les 
condicions laborals.

 Limitació ultra-activitat.
 Prioritat conveni empresa.

 Negociació col·lectiva:
 Bloqueig negociació col·lectiva.
 Reduccions salarials, pèrdua drets, 

pitjors condicions de treball,…
 Pèrdua unitats negociadores.
 Judicialització relacions laborals.
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Estructura negociació col·lectiva

 Reformes 2011 i 2012 potencien el conveni d’empresa.

 Criteris d’actuació:
 Priorització de l’àmbit funcional sectorial.
 Priorització de l’àmbit territorial autonòmic (Catalunya).
 Manteniment àmbit territorial provincial mentre no puguem

substituir per àmbit autonòmic,
 Defensa de l’articulació clàssica de la negociació col·lectiva.
 No afavorir nous convenis d’empresa que no parteixin dels

mínims fitxats per l’àmbit sectorial i territorial.
 Exigir l’ultra-activitat indefinida com a condició prèvia per

iniciar una nova unitat negociadora.

 Cal recordar davant proposta d’una nova unitat negociadora
d’àmbit d’empresa:
 No existeix el deure de negociar un nou conveni d’empresa.
 No tenim perquè acceptar una nova unitat negociadora.



Increments salarials I

Elements a tenir en 
consideració:

 Context general de crisi econòmica.

 Situació concreta de cada sector o 
empresa.

 II AENC amb vigència fins 2014.

 L’AINC amb vigència fins 2014.

 Previsions d’IPC.

Referències increments 
salarials:

 Referència AENC on ja ho fem.

 Qualsevol altre valor de 
referència on ja ho fem.

 Increments referenciats a l’IPC 
segons previsions organismes 
internacionals (0,9% a 1,5%).



Increments salarials II

Clàusules revisió salarial:

 Referència IPC real a fi
d’any.

 Referència a resultats
empresa, productivitat,…

Altres tipus d’increment:

 Increments variables lligats
a resultats econòmics:

• Referència EBITDA.

• Han de ser mesurables i
quantificables per poder
reclamar en cas
d’incompliment
empresarial.

 Previsió d’aprovació Llei desindexació de l’economia a inici 2014:
 Possible posició empresarial  en contra increments referenciats a l’IPC.



Classificació professional i mobilitat funcional

 Obligació d’incloure a l’articulat del conveni col·lectiu la
conversió de categories professionals a grup
professionals.

 A tenir en compte a l’hora de negociar:

 Procés complex.

 Participació necessària de les federacions.

 Evitar discriminacions per sexe,….

 Grups adaptats al sistema nacional de qualificacions
afavoreixen el desenvolupament professional.



Ordenació temps de treball i conciliació

Per llei l’empresari disposa 10% de la jornada anual per
distribuir-la irregularment sense tenir que negociar.

El nostre objectiu és regular l’organització flexible del
temps de treball:
 Establir regles per el seu ús.
 Participació de la RLT en l’empresa.
 Circumstàncies on es pot fer ús de les hores flexibles.
 Reducció del nombre d’hores flexibles.
 Regles de compensació.
 Compatibilitat amb la conciliació de la vida personal, familiar i

laboral.
 Tenir en compte que la Llei Orgànica 3/2007 d’igualtat efectiva

de dones i homes preval davant qualsevol modificació de
jornada.



Inaplicació conveni col·lectiu

 Obtenir millores en el període de consultes:
 Ampliació període consultes.
 Establir un mínim de reunions.
 Afavorir i regular la participació sindical on no hi ha RLT.
 Documentació mínima exigible abans d’iniciar el període de consultes.
 Fixar vigència de inaplicació de les condicions modificades.
 Criteris mínims a respectar en matèria salarial, jornada màxima, 

rendiments, ocupació,…
 Tenir en compte la Llei d’igualtat.

 Resolució discrepàncies durant període de consultes al TLC:
 Arbitratge obligatori.

 Si no hi ha acord resol:
 Comissió Nacional Convenis Col·lectius en l’àmbit estatal.
 Comissió Executiva de Convenis Col·lectius CRL resta àmbits:

• Decret 245/20133, de 5 de novembre.



Modificacions substancials condicions treball

Regular en conveni:

 Ampliació període de
consultes.

 Documentació exigible
segons causa al·legada.

 Regular intervenció sindical
quan no hi ha RLT.

 Millorar indemnitzacions
mínimes si l’opció és
extingir la relació laboral

Resolució discrepàncies:

 Arbitratge obligatori, si no
disposem de força sindical en
el sector o empresa.

 Arbitratge voluntari, si
disposem de força sindical en
el sector o empresa

 Poder il·limitat a l’empresari per modificar les 
condicions substancials de treball



Comissions paritàries

 Noves atribucions:

• Obligatòria en la interpretació
o aplicació prèvia a un
conflicte col·lectiu.

• Resolucions amb eficàcia
jurídica.

 Pactar procediments:

• Modificacions substancials
condicions de treball.

• Inaplicació de conveni.

• Dotació recursos econòmics i
materials.

• Resolució discrepàncies al TLC.



Vigència convenis col·lectius: Ultra-activitat

Agilitar procés negociació:
• Fixar calendari reunions i

quantitat mínima.

• Obligació de presentar
propostes per escrit.

• Fixat termini màxim negociació.

• Obligació de acta per cada
reunió pot servir per demostrar
manca de bona fe durant la
negociació del conveni..

Pèrdua ultra-activitat:

• Pot ser una eina sindical.

• Prescindir àmbits negociació
que mantenim artificialment.

• Abans de prescindir d’un 
àmbit:
1 Incloure àmbit que

desapareix en un altre àmbit
funcional.

2 No deixar treballador/es
sense conveni col·lectiu.

 Pactar discrepàncies al TLC de forma voluntària.



Ocupació

Efectes de la reforma:
 Destrucció d’ocupació.
 Deteriorament de la qualitat de l’ocupació.
 Pèrdua contractació indefinida.
 No renovació contractació temporal.
 Augment contractació a temps parcial.

 Cal reforçar a la negociació col·lectiva:
 La contractació indefinida.
 Regular la contractació a temps parcial no voluntària.
 Contractes formació:

• Millorar remuneració.
• Limitar l’ús a lloc de treball que correspongui.
• Reduir la durada màxima.

 Garantir les subrogacions de contractes en cas de canvi d’empresa,
amb presència sindical als processos de contractació i subcontractació.

 Definir el model més adient de contractació per el sector o empresa:
• Durada mínima contractes.
• Afavorir contractació a temps complert.



ALTRES PROPOSTES
Matèries amb poca presència

a la negociació col·lectiva



Salud laboral, mobilitat i medi ambient,
àmbit LGTB, jubilació i previsió social 

complementària, responsabilitat social 
empresarial

En matèries poc presents als convenis col·lectius:
 Salut laboral.
 Mobilitat i medi ambient.
 Igualtat.
 Àmbit LGTB.
 Jubilació i previsió social complementària.
 Responsabilitat social empresarial.

És un bon moment per incloure clàusules d’aquests
tipus per enriquiment del conveni col·lectiu.



REGCON
Registre telemàtic d’acords i convenis col·lectius



Registre d’acords i convenis col·lectius

 És necessari llegir el RD 713/2010, de 28 de maig, de registre i
dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

 El decret diu quin tipus de documents cal registrar a REGCON.

 Recollir totes les dades que figuren als annexos del RD amb
fidelitat, per disposar després de informació.

 Presentació documentació a REGCON:

 Atenció als tipus de format informàtic per registrar.

 La documentació ha de complir i passar un control de legalitat.

 Qualsevol referència a acords fora de conveni s’ha de
incorporar al text del conveni.
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