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NOTA INFORMATIVA 5/2011 
 

REFORMA DE LA NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA 

 
El BOE de 11 de juny de 2011 va publicar el Reial Decret–Llei 7/2011, 
de 10 de juny, de mesures urgents per la reforma de la negociació 

col·lectiva. EL BOE del dia 30 de juny publica la resolució de 
convalidació pel Congrés de Diputats. 
 

El RDLl modifica, en profunditat, alguns articles de l’ Estatut dels 
Treballadors  que regulen la negociació col·lectiva,  i va entrar en vigor 

el dia 12 de juny de 2011; algunes de les modificacions tenen diferents  
moments d’ entrada en vigor, que s’ indicaran  a l’ hora d’ analitzar el 
contingut de cadascuna d’elles. 

 
La reforma legal es fa mitjançant un reial decret llei per considerar el 
Govern que hi ha raons d’ extraordinària i urgent necessitat  -  raons 

que en la nostra opinió no existeixen i que podrien suposar la 
inconstitucionalitat de la norma-  , sense perjudici que mitjançant la 

corresponent tramitació parlamentària  es transformarà, quasi amb tota 
seguretat,  en una llei aprovada pel Congrés de Diputats. 
 

D’ aquestes circumstàncies ja tindrem temps de parlar-ne a mesura que 
es vagin produint. 

 
El RDLl té el seu origen “legal” en una previsió de la Llei 35/2010, de 
reforma laboral; concretament la Disposició Addicional 21a. establia 

que el Govern, en el cas que no hi hagués  acord entre els agents 
socials, tenia  un termini de 6 mesos per fer la reforma de la regulació 
legal de la negociació col·lectiva. 

 
Posteriorment,  el 4 de febrer de 2011, i en el marc de l’ Acord Social i 

Econòmic, els agents socials van signar un acord sobre criteris bàsics 
per la reforma de la negociació col·lectiva. 
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Arran d’ aquest acord, els agents socials han mantingut converses 

durant un llarg període de temps sense que s’hagi pogut arribar a cap 
acord, com a conseqüència de la negativa de la patronal, que al final ha 

optat per impedir-lo. 
 
El Govern, mitjançant el RDLl,  considera que, una vegada constatada 

la impossibilitat dels agents socials d’ arribar a un acord, té la via lliure 
per modificar la regulació de la negociació col·lectiva de forma unilateral 
i, en conseqüència,  de forma imposada.  

 
Aquesta Nota Informativa analitza el contingut d’ aquesta reforma legal 

de l’Estatut dels Treballadors. Les  qüestions que són objecte de 
modificació, i que suposen una profunda reforma legal de la negociació 
col·lectiva,  són les següents: 

 

 L’ estructura de la negociació col·lectiva, articles  83  i  84 de l’ET. 

 El contingut de la negociació col·lectiva, article  85  de l’ ET. 

 La vigència del conveni col·lectiu, article  86 de l’ ET. 

 Les parts legitimades per negociar convenis col·lectius, articles 87 

i 88 de l’ ET. 

 La tramitació dels convenis col·lectius, article 89 de l’ ET. 

 L’ aplicació i interpretació dels convenis col·lectius, article 91 de 
l’ET. 

 La flexibilitat interna negociada, articles 40, 41, 51  i  82 de l’ ET. 
 

 
Es tracta d’ un reforma en profunditat d’ alguns dels aspectes centrals 

de la regulació legal de la negociació col·lectiva. 
 
 

Qüestions metodològiques d’aquesta nota informativa 
 
L’ exposició que es fa a la Nota Informativa segueix l’ ordre del propi 

RDLl  i  de l’articulat que es modifica de l’ Estatut dels Treballadors. 
 

En cadascun dels apartats s’exposa: 
 

 Primer, què és el que no es modifica. 

 Segon, en què consisteixen les modificacions, per després fer   

uns comentaris valoratius d’aquestes amb indicació - sense cap 
ànim d’ exhaustivitat  -  d’  algunes qüestions relacionades  i 
d’alguns dels problemes que es poden produir.  

 Finalment, s’ intenta  clarificar des de quan i en quines 
circumstàncies s’ han d’ aplicar (entrada en vigor)  cadascuna de 

les modificacions. 
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L’ ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, 
ARTICLES 83   i   84 de  l’ ET 
 

Per estructura de la negociació col·lectiva s’ entén els diferents nivells 
en què es poden negociar els acords o convenis col·lectius i la relació 
que hi ha entre els convenis col·lectius d’ aquests diferents nivells, però 

aplicables tots ells al mateix àmbit, així com les regles per tal de 
resoldre els problemes que es poden produir a l’hora de determinar quin 

és el conveni col·lectiu aplicable a cada cas. 
 
Pel que fa a l’ article 83 apartat 1. de l’ ET,  continua vigent  - sense 

cap modificació -,   el principi de la llibertat de les parts negociadores  a 
l’ hora de determinar l’ àmbit d’ aplicació del conveni col·lectiu que 

negocien; en el ben entès que les parts compleixen els requisits de 
legitimació per negociar-lo a l’ àmbit on volen que sigui d’ aplicació. 
 

La modificació es produeix a l’ article 83.2. de l’ ET. L’ estructura de la 
negociació col·lectiva, i en conseqüència l’ articulació entre els diferents 
nivells de negociació,  i les regles per resoldre els conflictes de 

concurrència entre convenis col·lectius de diferents àmbits, es podran 
establir: 

 

 Per mitjà d’ acords interprofessionals signats per  les 

organitzacions sindicals i empresarials més representatives  
d’àmbit estatal o de comunitat autònoma. Aquesta previsió no 
comporta cap canvi. 

 

 Per mitjà de convenis o acords col·lectius sectorials,  d’ àmbit 

estatal o de comunitat autònoma, signats per les organitzacions 
sindicals i empresarials que estiguin legitimades per fer-ho. 

Aquesta nova previsió suposa que no serà necessari que es tracti 
de les organitzacions sindicals i associacions empresarials més 
representatives, només caldrà que estiguin legitimades per signar 

els convenis o acords col·lectius sectorials. En definitiva, la 
negociació deixa de ser facultat exclusiva de les organitzacions 
sindicals i associacions empresarials més representatives. 

 

 S’ ha de constatar que el RDLl ha suprimit, encara que això no 

hauria de tenir conseqüències pràctiques,  la previsió que 
atorgava als convenis i als acords sectorials la facultat per 

establir regles de complementarietat de les diverses unitats de 
negociació. 

 

 
L’ article 83.3. de l’ ET continua amb el mateix redactat, però s’ ha 
d’entendre   - com a conseqüència de la modificació feta a l’ apartat 2 

del mateix article 83 - que les organitzacions sindicals i associacions 
empresarials més representatives,  i també aquelles que estiguin 
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legitimades, sense tenir la condició  de més representatives, podran 

elaborar acords sobre matèries concretes; aquests acords tindran el 
caràcter de conveni col·lectiu. 

 
La modificació important es produeix a l’article 84 de l’ ET que es 
modifica íntegrament. 

 
Nou apartat 1. de l’ article 84 
 

Es manté la previsió que un conveni col·lectiu, durant la seva vigència, 
no podrà ser afectat per allò que disposin convenis col·lectius d’ àmbit 

diferent, excepte si hi ha un pacte en sentit contrari negociat d’ acord 
amb el que abans s’ ha dit (article 83.2. de l’ ET). 
 

Nou apartat 2. de l’ article 84 
 

Es tracta, sens dubte d’ una de les modificacions més importants que el 
RDLl fa a la regulació legal de la negociació col·lectiva. 
 

La modificació suposa establir que s’ aplicarà prioritàriament el conveni 
col·lectiu d’ empresa encara que reguli condicions de treball pitjors a les 
del conveni col·lectiu sectorial estatal, del de comunitat autònoma o del 

d’àmbit inferior (per exemple el conveni col·lectiu sectorial d’ àmbit 
provincial). 

 
Aquesta preferència aplicativa del conveni col·lectiu d’ empresa serà 
efectiva excepte que per acord o conveni col·lectiu d’ àmbit estatal o de 

comunitat autònoma  (no per conveni col·lectiu sectorial provincial)  es 
digui el contrari al establir regles diferents sobre estructuració de la 

negociació col·lectiva, articulació de convenis o concurrència entre 
convenis.  
 

De fet, un acord o conveni col·lectiu d’ àmbit estatal o de comunitat 
autònoma podran regular que el conveni col·lectiu d’ empresa no pot 
establir pitjors condicions de treball que les del conveni col·lectiu 

sectorial, però ho haurà de fer expressament per tal d’ evitar la 
regulació, a pitjor, en el conveni col·lectiu d’empresa. També poden 

establir quines condicions de treball es poden  - i quines no es poden-  
regular a l’ àmbit del conveni col·lectiu d’ empresa. 
 

Cal tenir present que els acords interprofessionals no són un 
instrument per impedir la preferència aplicativa dels convenis 
col·lectius d’ empresa. 
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El RDLl preveu que el conveni col·lectiu d’ empresa s’ aplicarà de forma 

prioritària pel que fa a les següents condicions de treball: 
 

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos 
los vinculados a la situación y resultados de la empresa. 
b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la 
retribución específica del trabajo a turnos. 
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo 
a turnos y la planificación anual de las vacaciones. 
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores. 
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que 
se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa. 
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, 
familiar y personal. 

 
 

Els acords o convenis col·lectius d’ àmbit estatal o de comunitat 
autònoma també podran ampliar l’ anterior relació de les condicions de 
treball; en aquest cas seran d’ aplicació preferent les del conveni 

col·lectiu d’ empresa. 
 
En el mateix sentit, s’ aplicaran  de forma prioritària les condicions de 

treball del conveni col·lectiu de grup d’ empresa i el conveni 
col·lectiu d’ una pluralitat d’ empreses vinculades per raons 

organitzatives o productives i nominalment identificades, respecte 
a les condicions de treball del conveni col·lectiu sectorial estatal, el de 
comunitat autònoma o el d’àmbit inferior (per exemple el conveni 

col·lectiu sectorial d’ àmbit provincial). 
 

 
Les conseqüències de les modificacions legals sobre els convenis 
col·lectius d’ empresa. Algunes qüestions a tenir en compte. Les 

possibles conseqüències de les modificacions legals 
 
La nova regulació legal comporta una intromissió inacceptable del 

govern en la negociació col·lectiva i en el seu element central, 
l’autonomia de la voluntat de les parts, amb l’objectiu d’ incentivar el 

conveni col·lectiu d’empresa i en contra del conveni col·lectiu sectorial; 
de fet el govern li atorga a les organitzacions empresarials la clau a fi 
que això sigui així.  

 
L’ incentivació legal de la preferència dels convenis col·lectius d’empresa 
pot suposar, també,  una desarticulació de les condicions de treball que 

pretén actuar a favor de les empreses i en contra dels drets dels 
treballadors. 

 
Caldrà, però,  veure quina efectivitat pràctica tindrà. 
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D’ entrada la nova previsió legal pot actuar com a incentivadora dels 

convenis col·lectius d’ empresa i de la pèrdua de valor dels convenis 
col·lectius sectorials, però la darrera paraula la tenen els agents socials 

en la mesura que per mitjà d’ acord o conveni col·lectiu d’ àmbit estatal 
o de comunitat autònoma es pot  deixar sense efecte la preferència 
aplicativa del conveni col·lectiu d’empresa. Però, tot fa pensar que la 

patronal del sector es negarà a que el conveni col·lectiu sectorial o un 
acord sectorial limiti la preferència aplicativa del conveni col·lectiu 
d’empresa. 

 
En definitiva, alguns dels problemes que es plantegen amb aquesta 

opció  legislativa poden ser:  
 

 La pèrdua de la homogeneïtat de les condicions de treball  en el 

conjunt del sector i, en conseqüència, la diferència de costos per 
les empreses en funció del conveni col·lectiu d’ aplicació. 

 

 L’ únic instrument legal per establir condicions de treball 

diferents del conveni col·lectiu sectorial és el conveni col·lectiu 
d’empresa, que només pot ser negociat per les parts que el propi 

ET estableix com a legitimades: els comitès d’ empresa o  els 
delegats de personal i les seccions sindicals a l’ empresa, en 
aquest cas en les condicions que s’ exposaran posteriorment. 

 

 Això obligarà al Sindicat a vigilar atentament els convenis 

col·lectius d’ empresa que es publiquin per tal de controlar la seva 
legalitat. 

 
Pel que fa a les condicions de treball que seran d’ aplicació preferent si 
estan regulades  a un conveni col·lectiu d’ empresa, també cal fer 

algunes consideracions: 
 
Encara que sigui una obvietat, el conveni col·lectiu d’ empresa, com 

qualsevol conveni col·lectiu,  ha de respectar els drets mínims establerts 
per la llei. 

 
Pel que fa a la quantia del salari i dels complements salarials 
 

La nova regulació de l’ article 84.2. de l’ ET permet que el salari del 
conveni col·lectiu de l’empresa sigui inferior al salari del conveni 
col·lectiu sectorial, excepte que el conveni sectorial digui expressament 

el contrari. 
 

En relació a l’ abonament o la compensació de les hores extres i la 
retribució específica del treball a torns 
 

La nova regulació no permet que un conveni col·lectiu d’ empresa 
estableixi un preu de l’hora extraordinària inferior al preu que regula 

l’article 35.1. de l’ ET. 
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Sobre l’ horari i la distribució del temps de treball, el règim de treball a 

torns i la planificació anual de les vacances 
 

El conveni col·lectiu d’ empresa no pot regular una jornada anual de 
treball superior  a  la  que estableixi el conveni col·lectiu sectorial, ni pot 
reduir el nombre de dies de vacances del conveni sectorial i de l’ ET.  

 
El que sí podrà fer el conveni col·lectiu d’ empresa és regular de forma 
diferent al que digui el conveni col·lectiu sectorial l’ horari i la 

distribució del temps de treball, el règim de treball a torns i la 
planificació anual de les vacances 

 
 
Sobre l’ adaptació a l’ àmbit de l’ empresa dels sistema de classificació 

professional i de les modalitats de contractació 
 

El conveni col·lectiu d’ empresa no ho pot regular contra el que ja reguli 
el conveni col·lectiu sectorial; només pot adaptar el conveni sectorial a 
l’empresa, i sempre haurà de respectar el que regula l’ ET, tant en 

matèria de classificació professional com en matèria de contractació 
temporal. 
 

 
Finalment , en relació amb les mesures per afavorir la conciliació entre 

la vida laboral, familiar i personal 
 
En aquest àmbit és imprescindible tenir en compte que les mesures per 

afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal formen 
part de l’efectivitat del principi d’ igualtat entre dones i homes al treball 

i, en conseqüència, el conveni col·lectiu d’ empresa no pot vulnerar el 
principi d’ igualtat efectiva. 
 

 
 
Nou apartat 3. de l’ article 84. També es modifica substancialment.  

 
Només els acords i convenis col·lectius sectorials de comunitat 

autònoma podran afectar allò que regulin els acords o convenis 
col·lectius sectorials estatals; no ho podran fer els convenis col·lectius 
sectorials provincials. 

 
Nou apartat 4. de l’ article 84. També es modifica.  
 

NO podran ser objecte de negociació a l’ àmbit de la comunitat 
autònoma les previsions dels acords o convenis col·lectius sectorials 

estatals sobre període de prova, modalitats de contractació, classificació 
professional (fins ara es deia grups professionals), jornada màxima 
anual (fins ara no era de regulació exclusiva del conveni col·lectiu 
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sectorial estatal), règim disciplinari, normes mínimes en matèria de 

prevenció de riscos laborals i mobilitat geogràfica.  
 

 
Les conseqüències de les modificacions legals sobre els convenis 
col·lectius sectorials provincials 

 
Els convenis col·lectius sectorials provincials no poden estructurar la 
negociació col·lectiva  i  no poden desactivar la prioritat aplicativa dels 

convenis col·lectius d’ empresa. 
 

Els convenis col·lectius sectorials provincials no poden disposar del 
contingut dels acords i convenis col·lectius sectorials estatals. 
 

Els convenis col·lectius sectorials provincials no poden disposar del 
contingut dels acords i convenis col·lectius sectorials de comunitat 

autònoma. 
 
 

Les conseqüències de les modificacions legals sobre els convenis 
col·lectius sectorials d’ àmbit autonòmic 
 

La posició i el valor dels convenis col·lectius sectorials de les comunitats 
autònomes es veu reforçat. 

 
Fins ara, els acords interprofessionals  i els convenis col·lectius 
sectorials de les comunitats autònomes ja tenien la facultat 

d’estructurar la negociació col·lectiva  i les regles per resoldre els 
conflictes de concurrència; també es podien elaborar acords sobre 

matèries concretes. 
 
Fins ara, els acords i convenis d’ àmbit sectorial de comunitat 

autònoma també podien afectar el contingut del conveni col·lectiu 
sectorial estatal, excepte en les matèries que la llei li reservava en 
exclusiva al conveni estatal. 

 
A partir d’ ara, els acords i convenis d’ àmbit sectorial de comunitat 

autònoma  continuen tenint les facultats anteriors. 
 
I, a partir d’ ara, els convenis col·lectius sectorials de les comunitats 

autònomes poden, o potser fins i tot, hauran de tenir un paper rellevant 
en la necessària estructuració i articulació de la negociació col·lectiva 
sectorial, com a conseqüència de dos factors: per una part, la possible 

manca de cobertura sectorial estatal, per altra, la capacitat de delimitar 
allò que pot ser negociat, o no,  a l’ àmbit empresarial i, finalment, per 

la pèrdua de capacitats dels convenis col·lectius sectorials provincials, a 
què ja s’ ha fet referència. 
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L’ únic element, parcialment qüestionable de la reforma, és el fet que  

s’afegeix a la llista de matèries que es reserven en exclusiva al conveni 
col·lectiu sectorial estatal la jornada anual de treball. I diem 

parcialment qüestionable perquè, per una part no hi ha dubte que el 
conveni col·lectiu sectorial de comunitat autònoma pot millorar la 
jornada anual de treball del conveni col·lectiu sectorial estatal, però per 

l’ altra part, la nova previsió pot actuar com a excusa de la patronal per 
evitar-ho. 
 

Per tal d’ aconseguir la convalidació parlamentària del RDLl, sembla 
que el Govern ha arribat a acords amb CiU i PNB que suposaran alguna 

modificació legal  en el paper dels convenis col·lectius sectorials de les 
comunitat autònomes, com ja va passar en la reforma que de l’ article 
84 es va fer l’any 1994. Haurem d’ esperar uns mesos per saber com 

queda finalment regulada aquesta qüestió. 
 

 
 
 

Quadre sobre el nivell de cobertura per mitjà de conveni col·lectiu i 
sobre les possibles conseqüències 
 

Per acabar amb aquest apartat sobre estructura de la negociació 
col·lectiva pot ser d’ interès posar de manifest algunes de les 

possibilitats més provables que es poden produir pel que fa als diferents 
nivells de cobertura de la negociació col·lectiva i com poden interactuar 
entre ells: 
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Diferents possibilitats pel que fa a l’ estructura de la negociació col·lectiva i l’ afectació de les  modificacions 
introduïdes als articles 83 i 84 de l’ ET 

 

INSTRUMENTS 

CONVENCIONALS DE 

COBERTURA 

INSTRUMENTS 

CONVENCIONALS DE 

COBERTURA 

INSTRUMENTS 

CONVENCIONALS DE 

COBERTURA 

INSTRUMENTS 

CONVENCIONALS DE 

COBERTURA 

  Conveni col·lectiu  o Acord sectorial 

estatal 

Conveni col·lectiu  o Acord 

sectorial estatal 

 Conveni col·lectiu o Acord 

sectorial de comunitat 

autònoma 

 Conveni col·lectiu o Acord sectorial 

de comunitat autònoma 

    

Conveni col·lectiu sectorial 

provincial 

Conveni col·lectiu sectorial 

provincial 

Conveni col·lectiu sectorial provincial Conveni col·lectiu sectorial 

provincial 

Prioritat aplicativa del CC 

d’ empresa i el CC 

sectorial provincial NO pot 

dir el contrari 

Prioritat aplicativa del 

CC d’ empresa, però  el 

CC o l’ acord  sectorial de 

CCAA   SÍ  pot dir el 

contrari, o modular-lo 

Prioritat aplicativa del CC d’ 

empresa, però  el CC o l’ acord  

sectorial estatal SÍ  pot dir el 

contrari, o modular-lo 

Prioritat aplicativa del CC d’ 

empresa, però  el CC o l’ 

acord  sectorial estatal o de 

CCAA SÍ  pot dir el contrari, 

o modular-lo 

Conveni col·lectiu d’ empresa o 

de grup d’ empreses o de 

pluralitat d’ empreses 

Conveni col·lectiu d’ empresa o 

de grup d’ empreses o de 

pluralitat d’ empreses 

Conveni col·lectiu d’ empresa o de grup 

d’ empreses o de pluralitat d’ empreses 

Conveni col·lectiu d’ empresa o de 

grup d’ empreses o de pluralitat d’ 

empreses 
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El quadre anterior té per objecte intentar tenir una visió de conjunt 

sobre nivells de cobertura i les circumstàncies en què ens podem 
trobar. 

 
Quan es produeixi la circumstància de la columna 1a., és a dir, si al 
sector no hi ha cobertura de conveni col·lectiu sectorial estatal o 

de comunitat autònoma: 
 
En la mesura que el conveni col·lectiu sectorial provincial no pot 

disposar res contra la aplicació prioritària del conveni col·lectiu 
d’empresa en les matèries ja indicades, en els sectors en els quals l’únic 

conveni col·lectiu sectorial sigui un conveni provincial, no hi ha cap 
possibilitat d’ impedir l’ existència de convenis col·lectius d’empresa 
amb pitjors condicions que les establertes pel conveni col·lectiu 

sectorial. 
 

Quan es produeixi la circumstància de la columna 2a., és a dir, si al 
sector hi ha cobertura de conveni col·lectiu sectorial de comunitat 
autònoma, i també d’ un conveni col·lectiu sectorial provincial: 

 
Com ja s’ ha dit, el conveni col·lectiu sectorial de comunitat autònoma 
pot establir la impossibilitat que un conveni col·lectiu d’ empresa sigui 

d’ aplicació preferent, o pot regular que només siguin possibles convenis 
col·lectius d’ empresa que regulin millors condicions que les regulades 

al conveni col·lectiu sectorial de comunitat autònoma, o pot delimitar en 
quines condicions de treball sí és d’ aplicació preferent  el conveni 
col·lectiu d’ empresa, encara que les estipulacions d’aquest darrer 

siguin pitjors. 
 

El conveni col·lectiu sectorial provincial mai pot disposar sobre el 
contingut que reguli el conveni col·lectiu sectorial de comunitat 
autònoma. 

 
Quan es produeixi la circumstància de la columna 3a., és a dir, si al 
sector  hi ha cobertura de conveni col·lectiu sectorial estatal:  

 
En aquest cas el conveni col·lectiu sectorial estatal pot fer el mateix que 

ja s’ ha dit en relació al conveni col·lectiu de comunitat autònoma a 
l’apartat anterior. 
 

El conveni col·lectiu sectorial provincial mai pot disposar sobre el 
contingut que reguli el conveni col·lectiu sectorial estatal. 
 

Quan es produeixi la circumstància de la columna 4a., és a dir, si al 
sector  hi ha cobertura de conveni col·lectiu sectorial estatal i 

també del conveni col·lectiu  de comunitat autònoma: 
 
En aquest cas passa el mateix que en els dos apartats anteriors, però el 

conveni col·lectiu sectorial de comunitat autònoma no pot disposar del 
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contingut del conveni col·lectiu sectorial estatal en les següents 

matèries: període de prova, modalitats de contractació, classificació 
professional (fins ara es deia grups professionals), jornada màxima 

anual (fins ara no era de regulació exclusiva del conveni col·lectiu 
sectorial estatal), règim disciplinari, normes mínimes en matèria de 
prevenció de riscos laborals i mobilitat geogràfica.  

 
 
Entrada en vigor de les noves previsions dels articles 83 i 84 de 

l’ET 
 

No hi ha una previsió específica sobre el moment d’entrada en vigor 
de les noves previsions dels articles 83 i 84 de l’ ET; en 
conseqüència,  només en aquells sectors en què hi hagi un acord o 

conveni col·lectiu sectorial estatal o de comunitat autònoma que reguli 
l’estructura de la negociació  (caldrà veure en concret en què consisteix 

l’estructuració regulada)  o faci una reserva de matèries per a ser 
regulades en exclusiva per el conveni col·lectiu sectorial estatal, no 
poden haver convenis col·lectius d’empresa que regulin condicions 

de treball pitjors. 

 
 
 
EL CONTINGUT DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, 
ARTICLE 85 DE  l’ ET 
 
Es tracta d’ allò que l’ Estatut dels Treballadors diu que pot ser regulat 
pel conveni col·lectiu i també d’ allò que obligatòriament ha de formar 

part del contingut d’un conveni col·lectiu. 

 
Els apartats 1.  i   2. de l’ article 85 no han estat modificats.  
 

Són els que estableixen allò que pot ser objecte del contingut dels 
convenis col·lectius i també fan referència al deure de negociar mesures  
dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’ oportunitats  i a l’obligació 

de negociar plans d’ igualtat. 

 
Es modifica en profunditat l’ apartat 3. de l’ article 85 
 

S’ estableix que els convenis col·lectius hauran de regular 
necessariament:  

 

 La forma i condicions de denúncia del conveni i el termini mínim 

per la denúncia abans de finalitzar la vigència. Si el conveni no 
diu res, el termini mínim serà de 3 mesos abans de finalitzar la 
vigència.  
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 El termini màxim per l’ inici de les negociacions del nou conveni. 

Si el conveni no diu res, el termini serà d’ un màxim d’ un mes, 
des de la recepció de la comunicació,  per constituir la comissió 

negociadora, i d’ un màxim de 15 dies, des de la conformació de 
la comissió negociadora, per iniciar la negociació.  

 

 El termini màxim per la negociació d’ un nou conveni. Si el 

conveni precedent no diu res, el termini màxim serà de 8 mesos 
quan la vigència del conveni anterior sigui inferior a dos anys i de 
14 mesos per la resta de convenis, sempre a comptar des de la 

data de finalització prevista. 
 

 La adhesió i el sotmetiment als procediments establerts per mitjà 
d’ acords interprofessionals estatals o autonòmics per a resoldre 

de manera efectiva les discrepàncies existents després de 
finalitzat el termini màxim de negociació sense acord. 

 

 La designació d’ una comissió paritària per atendre les qüestions 
establertes a la llei  i d’ altres qüestions que les parts els hi 

puguin atribuir, en particular: 
 

 Els termes i condicions pel coneixement i la resolució de les 

qüestions en matèria d’ aplicació i interpretació del conveni. 
Haurà de ser contingut obligatori del conveni col·lectiu. 

 

 La regulació de funcions d’ adaptació o, si és el cas, 

modificació del conveni durant la seva vigència. En el cas 
de modificació serà necessari que s’ incorporin a la 

comissió paritària tots els subjectes legitimats per la 
negociació encara que no hagin signat el conveni. Només 
serà contingut del conveni col·lectiu si ho decideixen les 

parts negociadores. 

 
 Els termes i condicions pel coneixement i la resolució de les 

discrepàncies una vegada finalitzat el període de consultes 
en matèria de modificació substancial de condicions de 

treball o inaplicació del règim salarial dels convenis 
col·lectius. Haurà de ser contingut obligatori del conveni 
col·lectiu. 

 

 La intervenció que es decideixi en els casos de modificació 

substancial de condicions de treball o inaplicació del règim 
salarial dels convenis col·lectius quan no existeixi 
representació legal dels treballadors a l’ empresa. Aquesta 

intervenció de la comissió paritària, i el seu abast,   només 
formarà part del conveni col·lectiu si ho decideixen les parts 

negociadores, i serà la que decideixin. 
 
 



14 
 

 El conveni també haurà d’ establir els procediments i terminis 

d’actuació de la comissió paritària per garantir la seva rapidesa i  
efectivitat i la salvaguarda dels drets dels afectats. Haurà 

d’establir els procediments per resoldre de forma efectiva les 
discrepàncies al si de la comissió paritària, inclòs el seu 

sotmetiment als sistemes no judicials de solució de conflictes 
establerts per acords interprofessionals. 
 

 El conveni col·lectiu també ha d’ establir mesures per contribuir a 
la flexibilitat interna a l’empresa, que afavoreixin la posició 

competitiva de l’ empresa en el mercat  o  una millor resposta a 
les exigències de la demanda i  l’ estabilitat de l’ ocupació, i 

particularment ( com a mínim),  les següents:  
 

 Un percentatge màxim i mínim de la jornada de treball que 

podrà distribuir-se de forma irregular al llarg de l’ any. Si el 

conveni no diu res, aquest percentatge serà del 5% de la 
jornada anual. 

 

 Els procediments i períodes temporals i que s’hagin de tenir 
en compte per a la mobilitat funcional a l’ empresa.  

 
 
Valoració i algunes qüestions a tenir en compte. Les possibles 

conseqüències de les modificacions legals 
 

No hi ha dubte que el fet que per mitjà de la llei s’ ampliï allò que ha de 
ser contingut obligatori del conveni col·lectiu és un atemptat a 
l’autonomia de la voluntat de les parts negociadores. 

 
Dit això, els diferents  continguts de la reforma introduïda pel RDLl es 

poden  valorar de forma força diferent. 
 
Els nous terminis legals, que s’ aplicaran només si el propi conveni 

col·lectiu no n’ estableix uns altres, es refereixen al termini per fer la 
denúncia del conveni, els terminis màxims per l’ inici de la negociació  
(conformació de la comissió negociadora i inici de les negociacions) i, 

finalment, el termini màxim per la negociació en si mateixa, és a dir, per 
arribar a un acord de conveni col·lectiu. 

 
En la mesura que els convenis col·lectius poden establir terminis 
diferents, les parts poden decidir el que creguin convenient, i no hi ha 

problema en que si no ho fan s’ apliquin els que ara establirà l’ ET.  
 
 

Les noves funcions de la comissió paritària del conveni col·lectiu 
 

Un dels objectius de la reforma  és posar en valor les comissions 
paritàries dels convenis per tal que siguin organismes actius en 
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l’actualització de les condicions de treball dels convenis i en la seva 

adaptació a les circumstàncies reals de l’ empresa. 
 

Per això el RDLl obliga als convenis col·lectius a atorgar a les 
comissions paritàries  les funcions que estan obligades a assumir en 
procediments de modificacions substancials de les condicions de treball 

i per la inaplicació del règim salarial del conveni col·lectiu sectorial. En 
aquest sentit és positiu que les comissions paritàries actuïn com a 
instrument d’adaptació de les condicions de treball del conveni 

col·lectiu a l’ àmbit de l’ empresa. 
 

Contràriament el RDLl no obliga al conveni col·lectiu a establir que les 
comissions paritàries hagin de tenir funcions  d’ adaptació, o de 
modificació del conveni col·lectiu durant la seva vigència. És positiu que 

només les parts negociadores d’ un conveni puguin regular aquesta 
funció de les comissions paritàries. 

 
 
La possibilitat que el conveni col·lectiu sectorial, quan a l’ empresa no 

hi hagi representants legals dels treballadors,  estableixi funcions a la 
comissió paritària per  els casos de modificació substancial de 
condicions de treball  i  d’ inaplicació del règim salarial del conveni 

col·lectiu sectorial 
 

El RDLl no obliga a que el conveni col·lectiu ho faci, però preveu que el 
conveni col·lectiu reguli la intervenció de la comissió paritària en els 
supòsits  de modificació substancial de condicions de treball i 

d’inaplicació del règim salarial del conveni col·lectiu sectorial.  
 

Aquesta possibilitat sembla l’oportunitat per establir la intervenció de 
les organitzacions sindicals i empresarials signants del conveni 
col·lectiu en aquests procediments, o dit d’ una altra manera, que 

només amb el seu acord sigui possible modificar condicions de treball 
del conveni col·lectiu sectorial  i  inaplicar el seu règim salarial. 
 

 
L’ obligació del conveni d’ establir mesures de flexibilitat interna 

 
Pel que fa a l’ obligació d’ establir uns percentatges mínim i màxim de la 
jornada anual que es podrà distribuir de manera irregular, cal tenir 

present que si el conveni col·lectiu no diu res la direcció de l’empresa 
podrà, de forma unilateral, disposar de fins al 5% de la jornada per 
distribuir-la de forma irregular.   

 
Aquesta nova facultat empresarial trenca amb la necessària participació 

dels representants dels treballadors i deixa als treballadors 
individualment considerats a l’ arbitri de l’ empresa.  
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Per tal d’ evitar aquesta nova facultat empresarial unilateral caldrà que 

el conveni col·lectiu ho reguli de forma col·lectiva. 
 

 
Pel que fa als procediments i períodes temporals i que s’hagin de tenir 
en compte per a la mobilitat funcional 

 
La direcció de l’ empresa ja pot decidir unilateralment sobre la mobilitat 
funcional dels treballadors, en les condicions que regula l’ article 39 

apartat 1.  de l’ ET. 
 

El que ara fa  el RDLl 7/2011 és obligar als convenis col·lectius a 
regular els procediments i períodes temporals i de referència per a la 
mobilitat funcional prevista als apartats 2., 3.  i   4. del mateix article 

39 de l’ ET. És a dir la mobilitat funcional fora del grup professional o 
de categoria professional no equivalent (apartat 2), la mobilitat a 

categoria professional inferior  (apartat 3) i la mobilitat a  categoria 
professional superior (apartat 4). 
 

El RDLl només obliga als convenis a establir procediments i períodes 
temporals; el fet que els convenis col·lectius no estableixin aquests 
procediments no faculta a l’ empresa a  fer el  que  li  doni la gana. 

 
 

Entrada en vigor de les noves previsions de l’ articles 85 de l’ ET 
 
Els nous terminis de denúncia del conveni col·lectiu, d’ inici de 

negociacions i el termini màxim per negociar i per arribar a un acord 
són d’ aplicació a la renovació dels convenis col·lectius que acabin la 

seva vigència a partir de 12 de juny de 2011. 
 
La resta de previsions que obligatòriament han de contenir els convenis 

col·lectius ja són d’ aplicació als convenis col·lectius que es signin a 
partir de 12 de juny de 2011. En definitiva els convenis col·lectius que 
ara s’ estiguin negociant i que es signin a partir de 12 de juny de 2011, 

malgrat que la negociació s’hagi iniciat abans d’aquesta data,  han de 
contenir:  

 
 Noves funcions de la comissió paritària del conveni col·lectiu. 

 

 Mesures de flexibilitat interna relatives a distribució irregular de 
la jornada i  a procediments i períodes temporals i de referència 

per a la mobilitat funcional. 
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VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU, ARTICLE   86  de 
l’ET 
 
Vigència és el temps durant el qual el conveni col·lectiu té validesa, 

encara que s’ hagi complert la data de caducitat i fins qui hi hagi un 
nou conveni. 

 
No es modifiquen els apartats 1. ,  2.  i  4.   de l’ article 86 

 
En conseqüència correspon a les parts negociadores determinar la 

duració dels convenis, de forma que fins i tot  es poden pactar diferents 
períodes de vigència per a  diferents matèries regulades al mateix 
conveni. 

 
Si no es diu el contrari els convenis es prorroguen d’ any en any si no hi 
ha denúncia expressa de les parts. 

 
El conveni posterior deroga en la seva integritat al conveni que 

substitueix, excepte els aspectes que es mantinguin expressament. 
 
 

Es modifica l’ apartat 3. de l’ article 86 
 
El conveni col·lectiu denunciat manté la seva vigència més enllà del 

període de finalització prevista i durant les negociacions per la seva 
renovació, excepte que s’ hagi pactat expressament el contrari en el 

propi conveni col·lectiu.  
 
Desapareix la diferència entre clàusules normatives i obligacionals; 

totes les previsions del conveni col·lectiu mantenen la seva vigència. 
 

Però, el RDLl modifica aquest article de l’ ET per dir expressament que 
durant les negociacions  per la  renovació del conveni col·lectiu anterior, 
no estaran vigents les clàusules que s’ haguessin pogut pactar 

renunciant a l’ exercici dels dret de vaga; és una forma de dir  - encara 
que sigui innecessari  -   que durant la negociació d’un conveni 
col·lectiu es podrà exercir el dret de vaga. 

 
Les parts negociadores podran arribar a acords parcials per modificar 

aspectes de l’anterior conveni col·lectiu    - diu el RDLl, per adaptar-los 
a les condicions en les quals es porti a terme l’activitat en el sector o en 
l’empresa -; aquests acords parcials tindran la vigència que les parts 

decideixin.  
 

Pel cas que les parts no arribin a un acord sobre renovació del conveni 
col·lectiu en el terminis establerts (8 mesos per conveni de menys de 2 
anys i 14 mesos per la resta de convenis), els acords interprofessionals 

d’ àmbit estatal o autonòmic hauran d’establir procediments que siguin 
d’ aplicació general i directa per resoldre de forma efectiva les 
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discrepàncies existents, també el compromís previ de sotmetre les 

discrepàncies a un arbitratge. 
 

Els acords interprofessionals hauran d’ especificar els criteris i 
procediments per portar a terme l’arbitratge, i hauran d’ expressar, pel 
cas d’ impossibilitat d’ acord al si de la comissió negociadora, el caràcter 

obligatori o voluntari del sotmetiment al procediment arbitral. Si no hi 
ha pacte específic sobre el caràcter obligatori o voluntari del 
sotmetiment al procediment arbitral, l’ arbitratge serà obligatori. 

 
El laude  que es pugui dictar en el procediment d’ arbitratge  tindrà 

l’eficàcia jurídica d’ un conveni col·lectiu i només es podrà recórrer 
d’acord amb l’ article 91 de l’ET. És a dir, si no s’ haguessin observat els 
requisits i formalitats establerts o si el laude hagués resolt sobre 

qüestions no sotmeses a la seva decisió.  
 

Una vegada finalitzat el termini màxim per arribar a un acord sense 
haver-lo obtingut, i si les parts no es sotmeten als procediments de 
mediació i arbitratge, o en el cas que aquests procediments no resolguin 

la discrepància, es mantindrà la vigència del conveni col·lectiu anterior. 
 
 

Valoració i algunes qüestions a tenir en compte. Les possibles 
conseqüències de les modificacions legals 

 
No hi ha dubte que el fet que per mitjà de la llei s’ imposi un arbitratge 
forçós a les parts és un atemptat a l’ autonomia de la voluntat de les 

parts negociadores. 
 

Dit això, els diferents  continguts de la reforma introduïda pel RDLl es 
poden  valorar de forma força diferent. 
 

La possibilitat d’ arribar a acords parcials 
 
Es tracta d’ una possibilitat positiva, sempre que els agents socials 

abordin amb flexibilitat la necessitat d’ arribar a acords; per dir-ho 
clarament, es tracta nomes d’ una possibilitat, si no s’ utilitza no 

serveix per res que sigui possible. 
 
Cal tenir present, però, que en cas d’ arribar a acords parcials serà 

millor establir expressament que tenen el mateix caràcter d’ un conveni 
col·lectiu i, en conseqüència, que mantindran la seva vigència fins que 
no siguin substituïts pel conveni col·lectiu. 
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El necessari sotmetiment a sistemes d’ arbitratge forçós en cas d’acabar 

sense acord el període màxim de negociació d’ un conveni col·lectiu 
preexistent i vençut 

 
Aquest sotmetiment a sistemes d’ arbitratge forçós no està regulat a 
l’article 85, sinó a l’ article 86; aquest fet ens porta a la conclusió que 

només es regula per la negociació d’un conveni col·lectiu ja vençut. 
 

La forma que utilitza el RDLl és la següent: 

Per mitjà d’ un acord interprofessional estatal o de comunitat autònoma 
s’ hauran d’ establir procediments extrajudicials  per resoldre de forma 
efectiva les discrepàncies existents una vegada transcorregut el termini 

màxim de negociació sense acord; entre aquests procediments 
extrajudicials caldrà que hi hagi el compromís previ de sotmetre les 
discrepàncies a un arbitratge. 

Els mateixos acords interprofessionals hauran d’ establir criteris i 

procediments per portar a terme l’ arbitratge, expressant el caràcter 
obligatori o voluntari del sotmetiment al procediment arbitral, de tal 
forma que si no hi ha pacte específic sobre el caràcter obligatori o 

voluntari al procediment arbitral, s’entendrà que l’arbitratge té caràcter 
obligatori. 

Finalment, el RDLl diu que si les parts no es sotmeten als procediments  
extrajudicials (si no es sotmeten a l’ arbitratge obligatori) o aquests 

procediments no resolen les discrepàncies, es mantindrà la vigència del 
conveni col·lectiu precedent. Aquesta nova previsió legal s’ ha 
d’entendre pel cas  que els agents socials hagin decidit expressament 

que l’ arbitratge només serà voluntari.  

I per fer tot això  (l’ adaptació dels procediments no judicials de solució 

de conflictes), el RDLl dona  a les organitzacions empresarials i 
sindicals més representatives d’ àmbit estatal i de comunitat autònoma, 

un termini fins el 30 de juny de 2012, i fins que no es produeixi aquesta 
adaptació “obligatòria” segons el RDLl , si finalitza el termini màxim de 
negociació d’ un conveni col·lectiu sense acord, les parts negociadores 

s’han de sotmetre obligatòriament a un arbitratge. 

 

Però, a la pràctica, aquesta obligació legal de sotmetre’s a un arbitratge, 

què vol dir ? , en què quedarà? 

S’ ha de tenir en compte, 

Primer.- Que el RDLl estableix de forma clara que si no hi ha un acord 

dels agents socials que digui que l’ arbitratge és voluntari, l’ arbitratge 

serà obligatori. 
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Segon.- Que els terminis màxims, que regula el RDLl, per a la 

negociació d’ un conveni col·lectiu seran aplicables a la negociació dels 
convenis col·lectius que s’ iniciï posteriorment a la denúncia del conveni 

col·lectiu feta després del dia 12 de juny de 2011. A mode d’exemple, 
ens situarem doncs a 1 de gener del 2012 com a data teòrica d’inici de 
vigència del nou conveni. 

Tercer.- Si es tracta d’ un conveni col·lectiu d’ un any de duració el 
termini màxim per arribar a un acord de nou conveni és de 8 mesos 

(ens situem a  31  d’ agost de 2012), i si es tracta d’ un conveni 
col·lectiu de  2 o més anys de duració el termini màxim per arribar a un 

acord de nou conveni és de 14  mesos (28 de febrer de 2013). 

De forma que només a partir d’ aquestes dates, 31  d’ agost de 2012 i 

28 de febrer de 2013, seria “obligatori” el sotmetiment a un arbitratge. 

Quart .- Tot això, encara que el RDLl no ho digui, es podria entendre 

referit, també, a la negociació d’ un conveni col·lectiu per un àmbit en el 
qual no hi hagi un conveni col·lectiu previ. 

 

I tot això, per què ? 

Dóna la sensació que el Govern ha volgut rentar-se les mans i ha dit 

que si no es resolen les discrepàncies en la negociació d’ un conveni 
col·lectiu serà  per culpa dels agents socials. El Govern ha introduït 
l’arbitratge obligatori com a mecanisme “teòric” de pèrdua de vigència  

del conveni col·lectiu vençut, però res més. 

En altres paraules, i sense perjudici de la més que probable 
inconstitucionalitat de la regulació per llei d’ un arbitratge obligatori, de 
l’ efectivitat que pugi tenir el fet que l’ actual i vigent regulació dels 

sistemes de solució extrajudicial de conflictes hagin optat per 
l’arbitratge voluntari en cas de bloqueig en la negociació d’ un conveni 
col·lectiu i , finalment, de que les organitzacions empresarials i sindicals 

més representatives d’ àmbit estatal i de comunitat autònoma puguin 
arribar a regular aquest  arbitratge obligatori, la regulació que fa el RDL 

no tindrà cap aplicació pràctica, abans del 31 d’ agost de 2012 (pels 
convenis de menys de dos anys de duració) o abans del 28 de febrer de 
2013 (pels convenis de dos o més anys de duració). 

Per la seva part, la patronal no hi està d’ acord perquè l’ únic que li 
interessa és la pèrdua de la vigència del conveni col·lectiu des del 

mateix moment que arribi la data de la seva finalització prevista. 
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El manteniment de la ultraactivitat 

 
La vigència del conveni col·lectiu ja vençut  - el conveni ha de continuar 

sent aplicat per les empreses  fins que no s’ arribi a un acord de nou 
conveni -   es manté inalterable amb la reforma del RDLl. 
 

La conseqüència de la pèrdua de vigència del conveni col·lectiu   - i , en 
aquest sentit,  l’ objectiu de la patronal -   és  que els treballadors deixin 
d’ estar emparats per un conveni col·lectiu; que disminueixi el nivell de 

cobertura dels convenis col·lectius, que s’ afebleixi la força de les 
organitzacions  sindicals en la defensa dels drets individuals i col·lectius 

del treballadors.  
 
En aquests sentit es pot afirmar, sense perjudici de les consideracions 

que s’ han fet sobre l’ arbitratge obligatori, que el RDLl suposa el 
manteniment de la vigència dels convenis col·lectius ja vençuts i el 

manteniment del nivell de cobertura dels convenis col·lectius vigents. 
 
 

Entrada en vigor de les noves previsions de l’ articles 86 de l’ ET 

 
Si es tracta d’ un conveni col·lectiu d’ un any de duració el termini 
màxim per arribar a un acord de nou conveni és de 8 mesos (ens situem 

a  31  d’ agost de 2012), i si es tracta d’ un conveni col·lectiu de  2 o 
més anys de duració el termini màxim per arribar a un acord de nou 

conveni és de 14  mesos (ens situem a 28 de febrer de 2013). 

De forma que només a partir d’ aquestes dates, 31  d’ agost de 2012 i 

28 de febrer de 2013, seria “obligatori” el sotmetiment a un arbitratge. 
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LES PARTS LEGITIMADES PER NEGOCIAR CONVENIS 
COL·LECTIUS, ARTICLES 87   i   88   de   l’ ET 
 
Qui està facultat i qui té dret a negociar un conveni col·lectiu.  

 
Es fan modificacions importants a l’ article 87 que regula la 
legitimació per negociar convenis col·lectius.  
 

Amb el RDLl les noves regles de legitimació per negociar convenis 
col·lectius són les següents:  

 
Nou apartat 1 de l’ article 87 de l’ ET 
 

S’ estableix la preferència de les seccions sindicals, per davant de la 
representació unitària dels treballadors, a l’ hora de negociar un 
conveni col·lectiu d’ empresa. Aquestes seccions sindicals han de 

representar a la majoria del comitè d’empresa o delegats de personal. 
 

Es regula el que ja era una pràctica, les legitimacions per negociar un 
conveni col·lectiu de grup d’ empreses. 
 

Es regula per primera vegada la possibilitat d’ un conveni col·lectiu 
d’una pluralitat d’ empreses vinculades per raons organitzatives o 
productives i nominalment identificades en el seu àmbit d’ aplicació, i 

s’estableix qui està legitimat per negociar-lo. 
 

Nou apartat 3. de l’ article 87 de l’ ET 
 
Per negociar un conveni col·lectiu sectorial, es reconeix la legitimitat de 

les associacions empresarials que ocupin al 15 % dels treballadors 
afectats per conveni col·lectiu sectorial, independentment del 

percentatge que aquestes empreses suposin en relació al conjunt de les 
empreses del sector. 
 

Es regulen noves legitimitats empresarials per negociar convenis 
col·lectius sectorials; en aquells sectors on no existeixin associacions 
empresarials amb representativitat suficient, estaran legitimades per 

negociar els convenis sectorials les associacions empresarials d’ àmbit 
estatal que representin el 10% o més d’ empreses o ocupin el 10% dels 

treballadors de l’ àmbit estatal, i les associacions empresarials de 
comunitat autònomes que representin un mínim del 15% de les 
empreses o ocupin al 15% dels treballadors  al seu àmbit geogràfic. 

 
 

Amb les anteriors modificacions, les legitimitats per negociar els 
convenis col·lectius queden de la següent forma: 
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LEGITIMITAT PER NEGOCIAR CONVENIS COL·LECTIUS 

 Convenis col·lectius d’ 

empresa o àmbit inferior 

Convenis col·lectius de grup d’ empreses 

o de pluralitat d’ empreses 

Convenis col·lectius sectorials 

En 

representació 

dels 

treballadors 

El comitè d’ empresa, els 

delegats de personal o les 

seccions sindicals que, en 

conjunt, sumin la majoria 

dels membres del comitè. 

 

La negociació la podran fer 

les seccions sindicals si això 

ho decideixen expressament, 

sempre que sumin la majoria 

del membres del comitè o 

dels delegats de personal. 

a) Els sindicats més representatius a nivell 
estatal, i, en els seus respectius àmbits, les 
organitzacions sindicals que hi estiguin 
afiliades, federades o confederades. 

b) Els sindicats més representatius a nivell de 
comunitat autònoma respecte dels convenis 
que no superin l’ àmbit autonòmic i, en els 
seus respectius àmbits, les organitzacions 
sindicals que hi estiguin afiliades, federades 
o confederades. 

c) Els sindicats que tinguin un mínim del 10 % 
dels membres dels comitès d’ empresa i/o 
delegats de personal a l’ àmbit funcional i 
geogràfic d’ aplicació del conveni. 

a) Els sindicats més representatius a nivell estatal, i, en els seus 
respectius àmbits, les organitzacions sindicals que hi estiguin 
afiliades, federades o confederades. 

b) Els sindicats més representatius a nivell de comunitat autònoma 

respecte dels convenis d’àmbit que no superin l’àmbit autonòmic i, 
en els seus respectius àmbits, les organitzacions sindicals que hi 
estiguin afiliades, federades o confederades. 

c) Els sindicats que tinguin un mínim del 10 % dels membres dels 
comitès d’ empresa i/o delegats de personal a l’ àmbit funcional i 
geogràfic d’ aplicació del conveni. 

d) Estan legitimats per negociar un conveni col·lectiu estatal els 
sindicats de comunitat autònoma que tinguin la consideració de 
més representatius al seu àmbit. 

En 

representació  

de les empreses 

L’ empresari. La representació de les empreses. Les associacions empresarials que a l’ àmbit geogràfic i funcional del 

conveni representin al 10% de les empreses, i que aquestes empreses 

ocupin  al 10% de treballadors del sector i les associacions empresarials 

que a l’ àmbit ocupin al 15% dels treballadors. 

Si al sector no hi ha associacions empresarials amb representativitat 

suficient, estaran legitimades per negociar les associacions empresarials 

estatals que tinguin com a mínim el 10% de les empreses o treballadors  

a l’ àmbit estatal i les associacions empresarials de comunitat autònoma 

que tinguin el 15% de les empreses o treballadors. 

Estan legitimats per negociar un conveni col·lectiu estatal les 

organitzacions empresarials d’una comunitat autònoma que representin 

un mínim del 15% de empreses i treballadors. 
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Comentaris sobre les noves legitimacions 

 
Els nous convenis col·lectius franja 

 
El RDLl regula la legitimitat per negociar convenis col·lectius dirigits a 
un grup de treballadors amb perfil professional específic, però hi ha 

poques diferències respecte a la regulació que ja feia l’ ET. 
 
Estaran legitimades per negociar el conveni col·lectiu franja les seccions 

sindicals que hagin estat designades majoritàriament pels seus 
representats per mitjà d’ una votació personal, lliure, directa i secreta. 

 
 
Sobre la representació  dels treballadors i la negociació dels 

convenis col·lectius d’ empresa. Les seccions sindicals 
 

El RDLl regula la preferència de les seccions sindicals, dels sindicats, a 
l’ hora de negociar els convenis col·lectius d’ empresa, i a l’ hora de 
negociar, també, les mobilitats geogràfiques col·lectives, les 

modificacions substancials de les condicions de treball de caràcter 
col·lectiu, els processos per la inaplicació a l’ àmbit empresarial del 
règim salarial del conveni col·lectiu sectorial i els procediments 

d’acomiadament col·lectiu de l’ article 51 de l’ ET. 
 

Dit això, cal tenir en compte algunes qüestions: 
 
Encara que sigui una obvietat, no està de més dir que la preferència de 

les seccions sindicals només és possible a les empreses on hi hagi 
seccions sindicals. 

 
El fet que algunes seccions sindicals decideixin negociar com a tals el 
conveni col·lectiu d’empresa, no pot excloure de la negociació als altres 

sindicats presents a la representació unitària a l’ empresa. També en els 
processos de modificacions substancials de les condicions de treball de 
caràcter col·lectiu i els processos per la inaplicació a l’ àmbit 

empresarial del règim salarial del conveni col·lectiu sectorial. 
 

 
Sobre la representació de les empreses i la negociació dels convenis 
col·lectius sectorials 

 
Les modificacions tenen un doble sentit. 
 

Per una part es dóna entrada a les associacions empresarials que 
agrupin a les grans empreses ( les que donen treball a un major nombre 

de treballadors) en la negociació dels convenis col·lectius sectorials.  
Per l’altra part es regula la legitimitat de la patronal en sectors on no hi 
hagi associacions empresarials representatives. Aquesta nova previsió 

sobre la legitimitat empresarial comporta la no-efectivitat de la 
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institució de l’ extensió d’ un conveni col·lectiu, perquè no es produirà el 

requisit de manca de representació patronal amb qui negociar un 
conveni col·lectiu. 

 
 
Sobre els convenis col·lectius del grup d’ empreses 

 
Aquesta és una altra novetat que el RDLl introdueix a l’ ET. 
 

De fet, encara que no estigués previst a l’ ET, era ja una pràctica 
normalitzada, i ara el RDLl el que fa es regular-la de la forma que ja era 

habitual que es produís a la realitat. Per la representació dels 
treballadors estan legitimats els sindicats i per la representació patronal 
estan legitimades les empreses, o la direcció de l’ empresa dominant. 

 
 

Sobre el conveni col·lectiu d’ una pluralitat d’empreses 
 
També es tracta d’ una nova regulació legal que el RDLl introdueix a 

l’ET. 
 
Es reconeix la possibilitat de negociar convenis col·lectius en una 

pluralitat d’ empreses vinculades per raons organitzatives o productives 
i nominalment identificades en el seu àmbit d’ aplicació; el supòsit més 

clar es produeix en els processos de descentralització productiva  o 
externalització de serveis. La nova regulació permet la negociació d’ un 
únic conveni col·lectiu que afecti als treballadors i treballadores de  les 

empreses principals i de  les empreses auxiliars. 
 

És un reconeixement legal d’ enorme importància; es poden negociar 
convenis col·lectius en un àmbit en què fins ara no era possible; encara 
que ja s’ havien produït algunes experiències positives a nivell d’ acords 

puntuals i temàtics. 
 
 

 
Entrada en vigor de les noves previsions de l’ articles 87 de l’ ET 

 
Les noves previsions sobre legitimitat són d’ aplicació a les comissions 
negociadores que es constitueixin a partir del 12 de juny de 2011. 
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Es fan modificacions substancials a l’ article 88 que 
regula la composició i funcionament de la comissió 
negociadora dels convenis col·lectius 
 
Nou apartat 1. de l’ article 88 

 
Totes les parts amb dret a estar a la comissió negociadora hi tindran la 
representació en proporció a la seva representativitat. 

 
Nou apartat 2. de l’ article 88 

 
Perquè la comissió negociadora es consideri vàlidament constituïda serà 
necessari: 

 

 Que els sindicats, federacions o confederacions representin a la 

majoria absoluta dels membres dels comitès d’ empreses i dels 
delegats de personal; en aquells sectors en els quals no existeixin 
òrgans de representació dels treballadors, serà necessari que 

formin part de la comissió negociadora les organitzacions 
sindicals més representatives en l’àmbit estatal o de comunitat 

autònoma. 
 

Aquesta nova previsió és important perquè atorga 

legitimitat a les organitzacions sindicals més 

representatives en l’àmbit estatal o de comunitat 
autònoma per negociar un conveni col·lectiu a qualsevol 
sector. 

 

 Que les associacions empresarials ocupin com a mínim a la 
majoria dels treballadors afectats pel conveni col·lectiu que volen 

negociar; en aquells sectors que no existeixin associacions 
empresarials amb suficient representativitat, serà necessari que 
formin part de la comissió negociadora les organitzacions 

empresarials estatals o autonòmiques que representin el 10% de 
les empreses que  ocupin al 10% dels treballadors i les 

organitzacions empresarials que ocupin al 15% dels treballadors. 
 
La Comissió negociadora sempre es conformarà en proporció a la 

representativitat que tinguin les organitzacions sindicals i empresarials. 

 
L’ apartat 3. de l’ art. 88, no comporta cap modificació de fons 

 
Els components de la comissió negociadora han de ser designats per les 

parts negociadores; de mutu acord poden designar un president i 
comptar amb l’assistència d’ assessors, que tindran, al igual que el 

president,  veu però no vot. 
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L’ apartat 4. de l’ article 88 
 
Es modifica el nombre màxim de persones que en representació de 

cadascuna de les parts poden formar part de la comissió negociadora. 

 
A la comissió negociadora dels convenis col·lectius sectorials la 
representació de cadascuna de les parts no podrà ser de més de 15 

membres (fins ara era d’ un màxim de 12). En la resta de convenis 
col·lectius no podrà ser superior a 13 membres (fins ara era d’ un 

màxim de 12). 

 
L’ apartat 5. de l’ article 88 
 
En realitat aquest nou apartat regula el que fins ara formava part de 
l’apartat 4.: si les parts  opten per no escollir un president de la 

comissió negociadora, hauran de fer constar a l’ acta de la sessió 
constitutiva els procediments per moderar les sessions i signar  les 
actes corresponents  i  un representant de cadascuna de les parts les 

hauran de signar, juntament amb el secretari. 
 

 
Valoració i algunes qüestions a tenir en compte. Les possibles 

conseqüències de les modificacions legals 
 

Sobre la conformació i funcionament de la comissió negociadora 

 
Com a conseqüència de les noves legitimitats empresarials per la 
negociació d’ un conveni col·lectiu sectorial es poden produir conflictes 

en la conformació de la representació patronal al si de la comissió 
negociadora, i també alguns problemes en el seu funcionament. 
 

Cóm es  mesurarà  la representativitat de les diferents organitzacions 
empresarials en funció del percentatge d’ empreses que representen i de 

nombre de treballadors que ocupen? 

 
Sobre el nombre de membres de la comissió negociadora 
 

La modificació, com ja s’ ha dit, només afecta al nombre de persones 
que podem conformar , com a màxim, cadascuna de les 
representacions, i a que el nombre màxim sigui senar, per resoldre el 

problema derivat d’ empat en una votació, i sembla positiva.  

 
Entrada en vigor de les noves previsions de l’ articles 88 de l’ ET 

 
Les noves previsions sobre conformació i funcionament de les 

comissions negociadores són d’ aplicació a les comissions negociadores 
que es constitueixin a partir del dia 12 de juny de 2011. 
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TRAMITACIÓ DELS CONVENIS COL·LECTIUS, art. 89  ET 
 
Tracta de l’ inici de les negociacions d’ un conveni col·lectiu. 

 
Es modifiquen les apartats  1  i  2 
 

Nou apartat 1 de l’ article 89 
 

La representació dels treballadors, o la dels empresaris, que promogui 
la negociació, ho ha de comunicar a l’ altra part per escrit, expressant 

de forma detallada la legitimitat que ostenti, els àmbits del conveni 
col·lectiu i les matèries objecte de negociació. 
 

Si es tracta de l’ inici de la negociació derivada de la denúncia d’ un 
conveni vigent, la comunicació anterior s’ ha de fer de forma simultània, 
a l’ acte de denúncia; aquesta és, en realitat, la única modificació 

que es fa a aquest apartat 1.  
 

La comunicació s’ haurà de notificar, a efectes de registre, a l’ autoritat 
laboral corresponent.  
 

La part receptora de la comunicació només es podrà negar a l’ inici de 
les negociacions per causa legal o convencionalment establerta, o quan 
no es tracti de revisar un conveni ja vençut, sense perjudici de les regles 

sobre estructura, articulació i concurrència de conveni regulats als 
articles 83 i 84 , i als quals ja s’ha fet referència; en qualsevol cas haurà 

de respondre per escrit i de forma motivada. 
 
Les parts hauran de negociar respectant el principi de bona fe. 

 
En el cas que es produeixin  violències, ja sigui sobre les persones o els 

béns, i ambdues parts comprovin la seva existència, es suspendrà de 
forma immediata la negociació fins la desaparició de les violències. 
 

Nou apartat 2 de l’ article 89 
 
Denunciat un conveni, si no hi ha regulació expressa en sentit diferent, 
s’ haurà de procedir de la següent forma:  

 
En el termini màxim d’ 1 mes a partir de la recepció de la comunicació, 

s’ haurà de constituir la comissió negociadora; la part receptora de la 
comunicació  haurà de respondre a la proposta de negociació i ambdues 
parts hauran d’ establir un calendari o pla de negociació. Fins aquí no 

hi ha cap canvi en el redactat de l’article. 
 
Ara, el RDLl afegeix que la negociació s’ haurà d’ iniciar en el termini 

màxim de 15 dies  a comptar des de la constitució de la comissió 
negociadora. 
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I també afegeix el RDLl que el termini màxim per la negociació d’ un 

conveni serà  de 8 mesos si la vigència del conveni anterior fos inferior a 
2 anys o de 14 mesos per la resta de convenis; aquest termini màxim de 

duració de la negociació es computa des de la data del venciment 
previst del conveni col·lectiu anterior. 
 

 
Aquests terminis comporten, a títol d’ exemple:  
 

Un conveni col·lectiu amb data de venciment de 31 de desembre de 
2011 ha de ser denunciat abans del dia 1 d’ octubre de 2011. 

 
La comissió negociadora s’ ha de constituir com a molt tard un mes 
després de la denúncia (seguint l’exemple anterior, abans de l’1 de 

novembre de 2011). 
 

I l’ inici de les negociacions per renovar el conveni s’ han d’ iniciar com 
a molt tard 15 dies després (15 de novembre de 2011). És a dir, durant 
la vigència del conveni col·lectiu. 

 
En la mesura que el termini màxim de negociació serà  de 8 mesos si la 
vigència del conveni anterior fos inferior a 2 anys  o de 14 mesos per la 

resta de convenis, però des de la data del venciment previst del conveni 
col·lectiu anterior (31 de desembre de 2011), la duració màxima legal de 

la negociació podrà ser de: 
 
8 mesos + 1 més i mig = 9 mesos i mig  (convenis col·lectiu de menys de 

2 anys de vigència prevista). 
 

14 mesos + 1 més i mig = 15 mesos i mig (convenis col·lectiu de dos o 
més anys de vigència prevista). 
 

No es modifiquen els apartats 3  i  4 
 
Els acords de la comissió negociadora hauran de ser adoptats pel vot 
favorable de la majoria de cadascuna de les dues representacions. 
 

En  qualsevol moment de les negociacions les parts poden acordar la 
intervenció d’ un mediador que designin. 
 

 
Valoració i algunes qüestions a tenir en compte. Les possibles 

conseqüències de les modificacions legals 
 
La comunicació ha de ser simultània a la denúncia 

 
Encara que sigui un requisit afegit, és positiu en la mesura que activa, 

des d’un primer moment, les negociacions d’un conveni col·lectiu. Cal 
recordar que la comissió negociadora s’ haurà de constituir en el 
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termini de 30 dies i l’ inici de les negociacions s’ haurà de fer en el 

termini de 15 dies des de la constitució de la comissió negociadora 
 

La negociació haurà de començar en el termini de 15 dies des de la 
constitució de la comissió negociadora 

 
Cal recordar que la comissió negociadora s’ haurà de constituir en el 

termini de 30 dies des de la comunicació anterior  - simultània a la 
denúncia del conveni vençut -,  i l’ inici de les negociacions s’ haurà de 
fer en el termini de 15 dies des de la constitució de la comissió 

negociadora. 

 
El termini màxim de negociació 

 
8 mesos si la vigència del conveni anterior fos inferior a 2 anys o de 14 

mesos per la resta de convenis, des de la data de pèrdua de  vigència 
del conveni anterior, semblen un terminis més que raonables per poder 

arribar a un acord, o per arribar a la conclusió que l’ acord no és 
possible. 
 

 
Entrada en vigor de les noves previsions de l’ articles 89 de l’ ET 

 
Les anteriors noves previsions sobre termini per la denúncia, termini 

per l’ inici  de les negociacions d’ un nou conveni i termini màxim de 
negociació seran aplicables  als convenis que acabin la seva vigència a 

partir del dia 12 de juny de 2011. 
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APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DELS CONVENIS 
COL·LECTIUS, ARTICLE  91  DE   L’ ET 
 
Durant la seva vigència el conveni col·lectiu pot ser objecte d’aplicacions 

o no aplicacions, i també d’ interpretacions, en què les parts 
mantinguin posicions enfrontades; la comissió paritària del propi 
conveni hauria de poder ser l’ instruments de les parts negociadores per 

resoldre els problemes. 

 
Nou apartat 1 de l’ article 91  
 
S’ atribueix, de forma expressa, a la comissió paritària del conveni 
col·lectiu  el coneixement i resolució de les qüestions derivades de 

l’aplicació i interpretació dels convenis col·lectius; això sí, sense 
perjudici de les competències legalment atribuïdes a la jurisdicció. Es 

tracta d’ una modificació formal per reforçar la prevalença, en un 
primer moment,  de la funció de les comissions paritàries. 

 
Nou apartat 2 de l’ article 91  
 
L’ apartat 2. continua regulant que els acords interprofessionals  o 

convenis col·lectius podran establir procediments, com la mediació i 
l’arbitratge, per donar solució a les controvèrsies col·lectives derivades 
de l’ aplicació i interpretació del convenis. 

 
I també continua regulant que  l’ acord aconseguit  per mitjà de 
mediació o laude arbitral tindrà l’eficàcia jurídica i la tramitació dels 

convenis col·lectius, en el cas que qui hagi adoptat l’acord o subscrit el 
compromís arbitral tingui la legitimació per acordar un conveni 

col·lectiu.  
 
Que els acords i els laudes seran susceptibles d’ impugnació  pels 

motius i d’ acord als procediments previstos pels convenis col·lectius. 
Es podrà formalitzar recurs contra el laude arbitral en cas que no 

s’hagin  complert els requisits i formalitats establerts, o en el cas que el 
laude hagi resolt qüestions que no hagin estat sotmeses a arbitratge. 
 

Aquestes  previsions no suposen cap modificació; són simplement una 
reordenació interna de la redacció de l’ article 91. 

 
Nou apartat 3 de l’ article 91  
 
En els casos de conflicte col·lectiu per la interpretació o aplicació del 

conveni col·lectiu haurà d’ intervenir  la comissió paritària amb caràcter 
previ al plantejament formal del conflicte a l’ àmbit dels procediments 
no judicials o davant de l’òrgan judicial competent. 
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Amb aquesta nova previsió es vol  reforçar la intervenció de les parts 

signants del conveni, a través de la comissió paritària, en la gestió del 
contingut del  conveni col·lectiu. 

 
Nou apartat 4 de l’ article 91  
 
Les resolucions  de la comissió paritària sobre interpretació o aplicació 

del conveni  tindran la mateixa eficàcia jurídica i tramitació que els 
convenis col·lectius. 

 
Amb aquesta nova previsió es vol  reforçar la intervenció de les parts 
signants del conveni, a través de la comissió paritària, en la gestió del 
contingut del  conveni col·lectiu. 

 
Nou apartat 5 de l’ article 91  
 
No es tracta d’ una modificació del contingut, que continua establint 

que els procediments  de solució de conflictes  seran d’ aplicació a les  
controvèrsies de caràcter individual, quan les parts expressament s'hi 

sotmetin. 

 
Valoració i algunes qüestions a tenir en compte. Les possibles 
conseqüències de les modificacions legals 

 
Sobre el fet de posar en valor a les comissions paritàries del conveni 
col·lectiu 

 
En aquest aspecte l’ acord entre els agents socials serà determinant, de 

forma que la voluntat del govern expressada a través del RDLl es 
quedarà en res si les organitzacions sindicals i empresarials no arriben 
a acords efectius. 

 
Les comissions paritàries dels convenis col·lectius haurien de ser 

realment efectives per resoldre els problemes que se’ls hi plantegin. 
 
 

Entrada en vigor de les noves previsions de l’ articles 91 de l’ ET 

 
Les noves previsions (apartats 3  i 4 de l’ article 91 de l’ ET)  són 
d’aplicació a partir del dia 12 de juny de 2011;  això vol dir: 

 

 Que, en els casos de conflicte col·lectiu per la interpretació o 
aplicació del conveni col·lectiu haurà d’ intervenir  la comissió 

paritària amb caràcter previ al plantejament formal del conflicte a 
l’ àmbit dels procediments no judicials o davant de l`òrgan 
judicial competent. 
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 Que,  les resolucions  de la comissió paritària sobre interpretació 

o aplicació del conveni  tindran la mateixa eficàcia jurídica i 
tramitació que els convenis col·lectius. 

 
 
 
FLEXIBILITAT  INTERNA  NEGOCIADA, articles 40, 41, 51  
i  82    de  l’   ET 
 

Es pot dir que es  tracta d’un segon capítol  de la reforma laboral de 
l’any 2010 sobre mobilitat geogràfica, modificacions substancials de 
condicions de treball, acomiadaments col·lectius i, sobretot, inaplicació 

del règim salarial del conveni col·lectiu sectorial. 
 

 

Mobilitat geogràfica, article 40 de l’ ET 
 
La reforma laboral de l’ any 2010 ja va introduir modificacions a la 

regulació legal de la mobilitat geogràfica.  
 
Fonamentalment, el fet que el període de 15 dies de consultes sigui 

improrrogable i  que en les empreses en les quals no hi hagi 
representants dels treballadors, aquests poden escollir, per negociar 

amb l’ empresa les mobilitats geogràfiques de caràcter col·lectiu,  a una 
comissió ad hoc d’ entre els treballadors o als sindicats representats al 
conveni col·lectiu d’ aplicació. 

 

Ara , amb el RDLl s’ afegeix que la intervenció com a interlocutors 

davant de la direcció de l’ empresa en el procediment de consultes li 
correspondrà a les seccions sindicals si aquestes així ho decideixen, 

sempre que sumin la majoria dels membres del comitè d’ empresa o 
dels delegats de personal. 

 
 

Sobre les empreses en les quals no hi ha representants dels 
treballadors. 

 
El RDL 7/2011 no preveu que el conveni col·lectiu pugui atribuir a la 
comissió paritària una intervenció en els supòsits d’ empreses que no 

tinguin representants dels treballadors i vulguin realitzar mobilitats 
geogràfiques de caràcter col·lectiu.  

 
 
Sobre la intervenció de les seccions sindicals 

 
A l’ apartat sobre legitimació per negociar un conveni col·lectiu 
d’empresa ja s’ han fet algunes consideracions sobre la participació de 

les seccions sindicals; aquelles consideracions són vàlides ara quan es 
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tracta de que la seccions sindicals  siguin les que participin en 

representació dels treballadors en els processos de consultes en 
procediments de mobilitat geogràfica de caràcter col·lectiu. 

 
 

Modificació substancial de les condicions de treball, 
article 41 apartats 4.  i 6.  de l’ ET 
 

La reforma laboral de l’ any 2010 ja va introduir modificacions a la 
regulació legal de la modificació substancial de les condicions de treball; 
però es va mantenir que l’empresa no podia, de forma unilateral, 

modificar substancialment les condicions de treball regulades en els 
convenis col·lectius. 

 

Ara , amb el RDLl s’ afegeix (apartat 4.) que la intervenció com a 

interlocutors davant de la direcció de l’ empresa en el procediment de 
consultes li correspondrà a les seccions sindicals si aquestes així ho 

decideixen, sempre que sumin la majoria dels membres del comitè 
d’empresa o dels delegats de personal. 

 
 

Sobre les empreses en les quals no hi ha representants dels 
treballadors. 
 

El RDL 7/2011 estableix que el conveni col·lectiu pot atribuir a la seva 
comissió paritària la intervenció que les parts negociadores acordin per 
els supòsits d’ empreses que no tinguin representants dels treballadors 

i vulguin realitzar modificacions substancials de les condicions de 
treball regulades al conveni col·lectiu o vulguin inaplicar el règim 

salarial del conveni col·lectiu sectorial.  
 
 

Sobre la intervenció de les seccions sindicals 
 

A l’ apartat sobre legitimació per negociar un conveni col·lectiu 
d’empresa ja s’ han fet algunes consideracions sobre la participació de 
les seccions sindicals; aquelles consideracions són vàlides ara quan es 

tracta de que la seccions sindicals  siguin les que participin en 
representació dels treballadors en els processos de consultes en 
procediments de modificacions substancials de les condicions de treball 

regulades al conveni col·lectiu. 
 

 
L’ apartat 6. de l’ article 41, des de la reforma laboral del 2010 diu 
que la modificació substancial de condicions de treball establertes a 

convenis col·lectius, siguin de sector o d’ empresa,  es podrà fer per 
mitjà d’ acord, i que quan la modificació afecti  a condicions regulades a 

un conveni col·lectiu sectorial l’ acord de modificació s’ haurà de 
notificar a la comissió paritària. 
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Ara, el RDL afegeix que en cas de desacord durant el període de 

consultes, qualsevol de les parts podrà sotmetre la discrepància a la 

comissió paritària del conveni, que disposarà d’ un termini màxim de 7  
dies per pronunciar-se. Si no es produeix acord al si de la comissió 
paritària, les parts podran recorre als procediments establerts als 

acords interprofessionals d’ àmbit estatal o autonòmic. 

 
 
Es manté sense modificació la previsió, introduïda per la reforma 

laboral del 2010, en el sentit que els acords interprofessionals d’àmbit 
estatal o de comunitat autònoma hauran d’ establir procediments d’ 

aplicació general i directa per resoldre de forma efectiva les 
discrepàncies. 
 

Contràriament al que el RDLl ha establert pel cas de manca d’ acord 
entre les parts negociadores d’ un conveni col·lectiu (sotmetiment a un 

arbitratge obligatori), en els procediments per la modificació substancial 
de les condicions de treball regulades en un conveni col·lectiu,   el RDLl 
no ha regulat, pel cas de desacord,  el sotmetiment a un arbitratge 

obligatori. 
 

En  conseqüència, en cas de desacord entre les parts, la direcció de 

l’ empresa i els representants dels treballadors, no és possible la 

modificació substancial de les condicions de treball regulades en 
un conveni col·lectiu  decidida unilateralment per part de la 
direcció de l’ empresa. 

 

 
 

Expedients de regulació d’ ocupació, article 51. 2. de l’ET 
 

La reforma laboral de l’ any 2010 ja va introduir importants 
modificacions a la regulació legal dels expedients de regulació 

d’ocupació. 
 

Ara , amb el RDLl s’ afegeix que la intervenció com a interlocutors 

davant de la direcció de l’ empresa en el procediment de consultes li 

correspondrà a les seccions sindicals si aquestes així ho decideixen, 
sempre que sumin la majoria dels membres del comitè d’ empresa o 
dels delegats de personal. 
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Sobre les empreses en les quals no hi ha representants dels 

treballadors 
 

En un apartat precedent ja  s’ ha indicat que el conveni col·lectiu pot 
atribuir a la seva comissió paritària la intervenció que les parts 
negociadores acordin per els supòsits d’ empreses que no tinguin 

representants dels treballadors i vulguin realitzar modificacions 
substancials de les condicions de treball regulades al conveni col·lectiu 
o vulguin inaplicar el règim salarial del conveni col·lectiu sectorial.  

 
 

Sobre la intervenció de les seccions sindicals 
 
A l’ apartat sobre legitimació per negociar un conveni col·lectiu 

d’empresa ja s’ han fet algunes consideracions sobre la participació de 
les seccions sindicals; aquelles consideracions són vàlides ara quan es 

tracta de que la seccions sindicals  siguin les que participin en 
representació dels treballadors en els processos de consultes en 
procediments d’acomiadaments de caràcter col·lectiu. 

 
 
 

Inaplicació del règim  salarial dels convenis col·lectius 
d’àmbit superior a l’ empresa, article 82.3.  de l’ ET 
 
La reforma laboral de l’ any 2010 ja va introduir importants 
modificacions a la regulació legal de la inaplicació del règim  salarial 

dels convenis col·lectius d’ àmbit superior a l’ empresa (sectorial estatal, 
de comunitat autònoma o provincial). 

 
Regulació de la causa per la inaplicació salarial 

Fins l’ any 2010, pel despenjament salarial calia, segons l’ article 82. 3 
de l’ ET, que l’ aplicació del  conveni col·lectiu posés en perill 

l’estabilitat econòmica de l’empresa i afectés a les possibilitats de 
manteniment de l’ ocupació. 

A partir de la reforma de l’ any 2010, serà suficient que l’ aplicació del  
conveni col·lectiu posi en perill la situació i les perspectives de 
l’empresa sempre que això afecti  a les possibilitats de manteniment de 

l’ ocupació. 

 

Ara , amb el RDLl  s’ afegeix que  per la inaplicació del règim salarial 

previst als convenis col·lectius d’ àmbit superior a l’ empresa  serà 
suficient  que l’ empresa tingui una disminució persistent del seu 

nivell d’ ingressos. 
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La modificació es fa, doncs,  perquè a les empreses els hi resulti més 

“fàcil”  inaplicar el règim salarial del conveni col·lectiu sectorial.  

I  l’ excusa per introduir aquesta nova causa per la inaplicació del règim 
salarial del conveni col·lectiu sectorial és que la “disminución persistente 
del nivel de ingresos de una empresa”  ja s’ havia regulat com a causa 

de l’ extinció del contracte de treball, i no té sentit que sigui més fàcil 
acomiadar que inaplicar el règim salarial. 

En el quadre es pot veure les causes legals per l’ extinció, per la 
modificació substancial i per la inaplicació salarial: 

Causes per la extinció del 

contracte de treball en la 

redacció de la Llei 

35/2010, encara vigent 

Causes per la modificació 

substancial de condicions de 

treball en la redacció de la 

Llei 35/2010, encara vigent 

Causes per la inaplicació del 

règim salarial del conveni 

col·lectiu sectorial en la redacció 

de la Llei 35/2010, encara vigent 

Se entiende que concurren 

causas económicas cuando 

de los resultados de la 
empresa se desprenda una 

situación económica 

negativa, en casos tales como 

la existencia de pérdidas 

actuales o previstas, o la 

disminución persistente de 
su nivel de ingresos, que 

puedan afectar a su 

viabilidad o a su capacidad 

de mantener el volumen de 

empleo. A estos efectos, la 
empresa tendrá que acreditar 

los resultados alegados y 

justificar que de los mismos 

se deduce la razonabilidad de 

la decisión extintiva para 

preservar o favorecer su 
posición competitiva en el 

mercado. 

Se entenderá que concurren las 

causas a que se refiere este 

artículo cuando la adopción de 
las medidas propuestas 

contribuya a prevenir una 

evolución negativa de la 

empresa o a mejorar la 

situación y perspectivas  de la 

misma a través de una más 
adecuada organización de sus 

recursos, que favorezca su 

posición competitiva en el 

mercado o una mejor respuesta 

a las exigencias de la demanda”. 

Cuando  ésta tenga una 

disminución persistente de su 

nivel de ingresos o su situación y 
perspectivas económicas pudieran 

verse afectadas (dañadas) como 

consecuencia de tal aplicación (del 

régimen salarial del convenio), 

afectando a las posibilidades de 

mantenimiento del empleo en la 

misma. 

................................. 

L’ afegit en negreta “disminución 
persistente de su nivel de 

ingresos”  és el que ha fet el RDL  

7/2011. 

 

Però, per dir-ho en altres paraules, enlloc de fer més difícil 

l’acomiadament, el RDLl opta per fer més fàcil la inaplicació del règim 
salarial. 

El  procediment. El contingut obligatori dels convenis col·lectius 

Amb la reforma laboral de l’ any 2010 es va establir que les parts 

legitimades per negociar un conveni col·lectiu d’ empresa  poguessin, 
després  del  període   de consultes de 15 dies, acordar la no-aplicació 

del règim salarial del conveni col·lectiu sectorial, sense necessitat de la 
intervenció de la comissió paritària del conveni col·lectiu sectorial. 
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Ara, amb el RDL 7/2011 s’ estableix que les seccions sindicals a 

l’empresa podran, en les condicions que ja s’han exposat,  ser les que 

representin als treballadors en la fase de consultes  i les que signin , en 
el seu cas, l’ acord amb la direcció de l’empresa.  

 

Si hi ha acord entre l’ empresa i els representants del treballadors,  
l’acord tindrà un període de vigència que no podrà ser superior al 
període de vigència del conveni col·lectiu, i haurà de determinar:  

 Les noves condicions salarials.  

 La programació de la recuperació de les condicions salarials del 

conveni col·lectiu sectorial, en la mesura que desapareguin les 
causes que han originat la no-aplicació del conveni. 

 L’ acord d’inaplicació i la programació de recuperació de les 
condicions salarials no podrà suposar l’ incompliment de les 

obligacions establertes al conveni col·lectiu per eliminar les 
discriminacions retributives per raó de gènere. 

 

Si hi ha acord amb els representants legals dels treballadors per la 
no-aplicació dels règim salarial, la Llei estableix expressament que 
s’entendrà que concorren les causes legals justificatives i només  podrà 

ser impugnat davant de la jurisdicció social per l’ existència de frau, 
dol, coacció o abús de dret.   

L’ acord d’inaplicació salarial d’ un conveni col·lectiu sectorial ha de ser 
notificat a la comissió paritària del conveni col·lectiu. 

 

Si NO  hi ha acord entre l’ empresa i els representants del treballadors 
sobre la no-aplicació del règim salarial del conveni col·lectiu sectorial  

La reforma laboral de l’ any 2010 va establir que l’ empresa NO podrà 
despenjar-se unilateralment de l’ aplicació del conveni col·lectiu, i serà 

necessari acudir  als procediments de mediació establerts al conveni 
col·lectiu d’ aplicació o als acords interprofessionals.  

Ara, el RDLl afegeix que en cas de desacord durant el període de 

consultes, qualsevol de les parts podrà sotmetre la discrepància a la 
comissió paritària del conveni, que disposarà d’ un termini màxim de 7  
dies per pronunciar-se. Si no es produeix acord al si de la comissió 

paritària, les parts podran recorre als procediments establerts als 
acords interprofessionals d’ àmbit estatal o autonòmic. 

 

En aquest sentit, ja la Llei 35/2010 va establir una nova previsió a 
l’apartat 3.  de l’ article 82 de l’ ET, per regular que per mitjà d’ acords 
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interprofessionals estatals o autonòmics s’ han d’ establir els 

procediments d’ aplicació general i directa per resoldre de manera 
efectiva les discrepàncies a la negociació en el procediment per la 

inaplicació de les condicions salarials, inclòs el compromís previ de 
sotmetre les discrepàncies a un arbitratge. 

A la vegada, la Llei 35/2010 va modificar l’article 85. 3. c). de l’ ET, 
sobre contingut obligatori del conveni col·lectiu, per establir que els 
convenis col·lectius hauran de contenir obligatòriament procediments 

per resoldre de manera efectiva les discrepàncies que puguin sorgir en 
la negociació per la no-aplicació del règim salarial, adaptant, en el seu 

cas, els procediments que es puguin establir en els acords d’ àmbit 
estatal o autonòmic ja previstos als articles 41.6. i 82.3 de l’ ET.  

Si en el marc d’ aquest procediment es produeix un laude arbitral, 
aquest tindrà  la mateixa eficàcia que un conveni col·lectiu i només serà 
impugnable davant dels jutjats socials pel procediment de conflicte 

col·lectiu i només si en l’ actuació arbitral no s’ han complert els 
requisits i les formalitats establerts  o si el laude ha resolt  qüestions 

que no li han estat sotmeses. 

En definitiva, tot continua igual que amb la reforma laboral del 2010, 

excepte la nova previsió sobre el sotmetiment de la discrepància a la 
comissió paritària del conveni col·lectiu sectorial. 

 

Previsió pel cas que no hi hagi a l’ empresa representants dels 
treballadors   

La reforma laboral de l’ any 2010 va establir que si a l’ empresa no hi ha 
representants legals dels treballadors, aquests podran atribuir la 
representació, pel període de consultes i per a  la conclusió d’ un acord,  

a una comissió d’ un màxim de 3 membres integrada per treballadors 
de la seva pròpia empresa  i escollida per ells o, a la seva elecció,  per 

una comissió de 3  designada , d’ acord amb la seva representativitat, 
pels sindicats més representatius i representatius del sector al qual 
pertanyi l’empresa i que estiguin legitimats per formar part de la 

comissió negociadora del conveni col·lectiu d’ aplicació. 

Si els representants dels treballadors són designats pels sindicats, 

l’empresa podrà atribuir la seva representació a les organitzacions 
empresarials en què estigui integrada. 

La designació s’ haurà de fer en el termini de 5 dies des de l’ inici del 
període de consultes, i la manca de designació no paralitza el termini de 

15 dies improrrogables. 

Els  acords de la comissió requereixen el vot favorable de la majoria dels 

seus membres. 
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Ara, amb el RDL 7/2011 es regula que el conveni col·lectiu pot 

atribuir a la comissió paritària la intervenció que les parts negociadores 

acordin per els supòsits d’ empreses que no tinguin representants dels 
treballadors i vulguin realitzar modificacions substancials de les 
condicions de treball regulades al conveni col·lectiu o vulguin inaplicar 

el règim salarial del conveni col·lectiu sectorial.  

 

Valoració i algunes qüestions a tenir en compte. Les possibles 

conseqüències de les modificacions legals 
 

La nova causa legal per la no-aplicació del règim salarial del conveni 
col·lectiu sectorial 
 

No hi ha dubte que la nova causa es regula per facilitar a les empreses 
el despenjament salarial del conveni col·lectiu sectorial. 
 

 
La intervenció de les seccions sindicals 

 
A l’ apartat sobre legitimació per negociar un conveni col·lectiu 
d’empresa ja s’ han fet algunes consideracions sobre la participació de 

les seccions sindicals; aquelles consideracions són vàlides ara quan es 
tracta de que la seccions sindicals  siguin les que participin en 

representació dels treballadors en els processos de consultes en 
procediments d’acomiadaments de caràcter col·lectiu. 
 

 
Si no hi ha acord entre els representants dels treballadors i la direcció  
de l’ empresa, NO és possible el despenjament decidit de forma 

unilateral per l’empresa. 
 

Contràriament al que el RDLl ha establert pel cas de manca d’ acord 
entre les parts negociadores d’ un conveni col·lectiu (sotmetiment a un 
arbitratge obligatori), en els procediments per la inaplicació del règim 

salarial d’ un conveni col·lectiu  el RDLl no ha regulat, pel cas de 
desacord,  el sotmetiment a un arbitratge obligatori. 

 
 

En  conseqüència, en cas de desacord entre les parts, la direcció de 

l’ empresa i els representants dels treballadors, no és possible el 

despenjament unilateral per part de la direcció de l’ empresa. 

 

 
Entrada en vigor de les noves previsions sobre flexibilitat interna 

negociada 
 
Les noves previsions sobre flexibilitat interna negociada només  seran 

d’aplicació als períodes de consultes (mobilitat geogràfica, modificació 
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substancial de les condicions de treball regulades a conveni col·lectiu, 

expedientes de regulació d’ ocupació i procediment pel despenjament 
salarial del conveni col·lectiu sectorial) que s’ iniciïn a partir del 12 de 

juny de 2011. 
 
Barcelona, 28 de juny de 2011. 

CERES 


