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NOTA INFORMATIVA 6/2011 

 
 

QÜESTIONS PRÀCTIQUES DE LA NOVA 
REGULACIÓ LEGAL DE LA NEGOCIACIÓ 

COL·LECTIVA 
 

 
Aquest document vol exposar, de forma pràctica, i a partir de les 

modificacions que s’ han fet a l’Estatut dels Treballadors,  
 

 El procediment de negociació d’ un conveni col·lectiu.   
 

 Quins han de ser els seus continguts obligatoris. 
 

 Quins continguts ens interessa que el conveni col·lectiu tingui, 
encara que això dependrà del resultat de la negociació. 

 
L’ exposició intenta seguir cronològicament els tràmits per la negociació 
d’ un conveni. 

 
Aquelles qüestions que no s’ exposen a continuació, continuen com fins 

ara. 
 
 

DENÚNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU  
 
Entrada en vigor 
 

Els nous terminis de denúncia del conveni col·lectiu són d’ aplicació a la 
renovació dels convenis col·lectius que acabin la seva vigència a partir 

del 12 de juny de 2011. 
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Terminis  
 

La denúncia del conveni col·lectiu s’ ha de fer amb una antelació 
mínima de 3 mesos; és a dir, si el CC s’ acaba el 31 de desembre de 
2011, la denúncia s’ ha de presentar abans de 1 d’ octubre de 2011. 

 
Encara que només sigui per no córrer riscos innecessaris, és millor fer 

la denúncia amb l’   antelació mínima de 3 mesos, encara que el 
conveni col·lectiu que s’ ha de denunciar estableixi un termini més curt 
per fer la denúncia. 

 
Documentació  
 

Juntament (de forma simultània)  amb l’ escrit de denúncia, s’ ha de 
presentar  a l’ altra o altres parts negociadores  l’ escrit sol·licitant l’inici 

de negociacions. 
 
Contingut mínim del conveni col·lectiu 

 
Tots el convenis col·lectius que es negociïn a partir d’ ara 
 

Han d’ incloure obligatòriament la forma, condicions i el termini mínim 
per denunciar el conveni abans de finalitzar la vigència. 

 
El termini per la denúncia que digui el conveni és el que serà d’aplicació 
a l’ hora de denunciar-lo; si el conveni no estableix cap termini, la 

denúncia s’ ha de fer en el termini de com a mínim tres mesos abans 
del venciment. 

 
 
 

VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU DURANT LA 
RENEGOCIACIÓ DEL NOU CONVENI COL·LECTIU 
 
Durant la negociació del nou conveni col·lectiu, el conveni vençut 
continua  sent d’ aplicació  obligatòria. 

 
Si finalitza el termini màxim de negociació i les parts no es sotmeten a 

un arbitratge (cal veure en un apartat posterior en que consisteix 
aquesta possibilitat), el conveni vençut continua sent d’ aplicació 
obligatòria 

 
El conveni col·lectiu vençut continua sent d’ aplicació fins que les parts 
arribin a un acord de conveni col·lectiu o fins que es dicti el laude 

arbitral, amb valor de conveni. 

 
 
 



3 
 

QUI  ESTÀ 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. 

 

Entrada en vigor 
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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Sobre la representació  dels treballadors i la negociació dels 

convenis col·lectius d’ empresa. Les seccions sindicals 
 

Si les seccions sindicals ho decideixen expressament, sempre que 
sumin la majoria del membres del comitè i/o dels delegats, tenen 
preferència respecte al comitè d’ empresa per negociar, com a tals 

seccions sindicals, el conveni col·lectiu d’ empresa. 
 
Aquesta preferència de les seccions sindicals sobre el comitè d’ empresa 

també és possible a l’ hora de negociar 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 

secció sindical. 
 
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.  

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

 
Tenen dret a formar part de la representació empresarial a l’ àmbit 

geogràfic i funcional del conveni: 
 

 Les associacions empresarials que representin al 10% de les 

empreses, sempre que aquestes empreses ocupin  al 10% de 
treballadors del sector  

 I les associacions empresarials que ocupin al 15% dels 
treballadors del sector (les grans empreses) 

 
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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Sobre els convenis col·lectius del grup d’ empreses 

 
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 
 
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. 
 
Per la representació dels treballadors estan legitimats els sindicats i per 

la representació patronal estan legitimades les empreses, a través d’una 
representació. 
 

Els nous convenis col·lectius franja 
 

Estaran legitimades per negociar el conveni col·lectiu franja (conveni 
col·lectiu dirigit a un grup de treballadors amb perfil professional 
específic) les seccions sindicals que hagin estat designades 

majoritàriament pels seus representats per mitjà d’ una votació 
personal, lliure, directa i secreta. 

 
 
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL 
CONVENI COL·LECTIU 
 
Entrada en vigor 

 
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. 

 
Qui té dret a formar part de la Comissió Negociadora del CC 
 

Totes les organitzacions sindicals i empresarials que estiguin 
legitimades per negociar el conveni col·lectiu, en funció de quin sigui el 

seu àmbit d’ aplicació, d’  acord amb el quadre anterior sobre legitimitat 
per negociar convenis col·lectius. 
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Qui té dret a formar part de la comissió negociadora té dret a ser 

cridat a formar-ne part, i en cas contrari les negociacions  - i fins i 

tot un possible acord -   pot ser declarat judicialment nul perquè no 
hi va participar qui tenia dret a participar-hi. 

 
 

Conveni d’ empresa, de grup d’ empreses o pluralitat d’ empreses 
 
Nombre màxim de membres per cadascuna de les parts negociadores, 

no podrà ser superior a 13 membres (fins ara era d’ un màxim de 12). 
 

Conveni col·lectiu sectorial 
 
Qui té dret a formar part de la Comissió Negociadora del CC 

 
La qüestió més important a tenir en compte és la nova legitimitat 

empresarial de les associacions empresarials que ocupin al 15% dels 
treballadors del sector (les grans empreses). 
 

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.  

 Que les associacions empresarials ocupin com a mínim a la 

majoria dels treballadors afectats pel conveni col·lectiu que volen 
negociar. 

 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. 

 

 En aquells sectors on 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. 

 
 
 

 



7 
 

Nombre màxim de membres per cadascuna de les parts negociadores 

 
A la comissió negociadora dels convenis col·lectius sectorials la 

representació de cadascuna de les parts no podrà ser de més de 15 
membres, com fins ara. 
 

 
INICI  DE  LES  NEGOCIACIONS 
 
Per la negociació dels convenis col·lectius que acabin la seva vigència a  
partir del 12 de juny de 2011 

 
Des del moment de la denúncia, en cas de renegociació d’ un conveni 

col·lectiu ja existent però vençut, o des del moment de presentar-li a 
l’altre part la voluntat de negociar un conveni col·lectiu:  
 

 1 mes per constituir la Comissió Negociadora (CN). 
 

 15 dies, des de la constitució de la CN,  per iniciar la negociació 
del CC. 

 

 
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL 
CONVENI COL·LECTIU 
 
Cóm funciona la Comissió Negociadora? 

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

 
El fet que hi puguin haver, també,  una associació o associacions  

empresarials de les grans empreses por fer complicat el repartiment 
dels membres de  la representació empresarial. 
 

Cóm s’ adopten les decisions al si de la Comissió Negociadora? 
 

Els acords de la comissió negociadora hauran de ser adoptats pel vot 
favorable de la majoria de cadascuna de les dues representacions. 
 

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? 
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POSSIBILITAT D’ ARRIBAR A ACORDS PARCIALS PER 
MODIFICAR ASPECTES DE L’ANTERIOR CONVENI 
COL·LECTIU 

 

Aquests acords parcials tindran la vigència que les parts decideixin.  
 
 

TERMINI  PER  FER  LES  NEGOCIACIONS 
 
Entrada en vigor 

 
El termini màxim de negociació serà aplicable  als convenis que acabin 

la seva vigència a partir del dia 12 de juny de 2011. 
 

Per la negociació d’ un conveni col·lectiu vigent que acabi la seva 
vigència prevista: 
 

Si el conveni col·lectiu tenia una durada de menys de 2 anys, el termini 
màxim de negociació és de 8 mesos: 

 
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, la duració 
màxima legal de la negociació serà de: 8 mesos + 1 més i mig = 9 mesos i mig  

(convenis col·lectiu de menys de 2 anys de vigència prevista). 

 
 
Si el conveni col·lectiu tenia una durada de 2 ó més anys, el termini 

màxim de negociació es de 14 mesos: 
 

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 14 mesos, la 
duració màxima legal de la negociació serà de: 14 mesos + 1 més i mig = 15 
mesos i mig (convenis col·lectiu de dos o més anys de vigència prevista). 
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Per la negociació d’ un conveni col·lectiu que es negocia per primera 

vegada: 
 

No hi ha duració màxima prevista per les negociacions 

 
 
FINALITZACIÓ DE LES NEGOCIACIONS D’ UN NOU 
CONVENI COL·LECTIU QUE SUBSTITUEXI EL CONVENI 
COL·LECTIU ANTERIOR 
 
El sotmetiment, o no,  a un arbitratge obligatori 
 

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 

discrepàncies existents, també el compromís previ de sotmetre les 
discrepàncies a un arbitratge. Aquests acords interprofessionals 

s’hauran de produir abans del 30 de juny de 2012. 
 
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. 

 
Una vegada  finalitzat el termini màxim per arribar a un acord de nou 
conveni col·lectiu sense haver-lo obtingut, si encara no s’ han produït 

els acords interprofessionals (30 de juny de 2012), les parts 
negociadores s’han de sotmetre obligatòriament a un arbitratge. 

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. NO es podrà discutir 

judicialment sobre el contingut del laude. 
 
Una vegada finalitzat el termini màxim per arribar a un acord de nou 

conveni col·lectiu sense haver-lo obtingut, i si les parts no es sotmeten 
als procediments de mediació i arbitratge (en el cas  que els agents 

socials hagin decidit expressament que l’ arbitratge només serà 
voluntari), o en el cas que aquests procediments no resolguin la 
discrepància, es mantindrà la vigència del conveni col·lectiu anterior. 

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

què vol dir ? , en què quedarà? 
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S’ ha de tenir en compte, 

Primer.- Que si no hi ha un acord dels agents socials que digui que 

l’arbitratge sigui voluntari, l’ arbitratge serà obligatori. 

Segon.- Que els terminis màxims 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 .-  Però, al final de la negociació sense acord, es poden produir 
diverses situacions: 

 

 Que les dues parts no es vulguin sotmetre a un arbitratge; el 

conveni col·lectiu continua vigent. 

 Que una de les parts no es vulgui sotmetre a un arbitratge; l’altra 

part podrà reclamar judicialment  que es declari l’ obligació de 
sotmetiment a un arbitratge de l’ altra part. 

 

 
Entrada en vigor 

 
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. 

 
 
NOU  CONTINGUT  MÍNIM  DEL  CONVENI COL·LECTIU 
 
Entrada en vigor 

 
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:  
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 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. 

 

Nou contingut mínim 
 

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.  

 El termini màxim per l’ inici de les negociacions del nou conveni.  

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

  

 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. 
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 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, 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.  
 
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.   
 
La única forma d’ evitar aquesta nova facultat empresarial unilateral és  

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 podia decidir unilateralment sobre la 
mobilitat funcional dels treballadors, en les condicions que regula l’ 
article 39 apartat 1.  de l’ ET. 

 
Ara, amb la nova regulació, els convenis col·lectius estan obligats 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 fet que els convenis col·lectius no estableixin aquests procediments 

no faculta a l’ empresa a  fer el  que  li  doni la gana. 
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QÜESTIONS QUE PODEN (HAURIEN DE ????) REGULAR 
ELS CONVENIS COL·LECTIUS SECTORIALS ESTATALS I 
ELS DE COMUNITAT AUTÒNOMA, O ELS ACORDS 
SECTORIALS DELS MATEIXOS ÀMBITS 
 

 Regulació de l’ estructura i articulació dels convenis 

col·lectius que puguin ser d’ aplicació al sector. 

 Regulació sobre allò que es deriva a preferència aplicativa del 

conveni col·lectiu d’ empresa. 

 Les conseqüències de les modificacions legals sobre els 

convenis col·lectius sectorials provincials. 

 Intervenció de la comissió paritària en procediments de 

modificacions substancials i inaplicació del règim salarial del 
conveni col·lectiu sectorial quan a l’ empresa no hi ha 

representants dels treballadors. 
 
 

PRIMER.- Regulació de l’ estructura i articulació dels convenis 
col·lectius que puguin ser d’ aplicació al mateix sector 
 

L’ estructura i articulació dels diferents convenis que puguin ser 
d’aplicació al mateix sector es pot fer mitjançant: 

 

 Dels acords interprofessionals d’àmbit estatal o de comunitat 

autònoma i 

 Dels convenis o acords col·lectius sectorials,  d’ àmbit estatal o de 

comunitat autònoma (NO els d’ àmbit provincial). 
 
Aquesta estructuració i articulació és especialment important en els 

sectors en els quals només hi hagi convenis col·lectius sectorials 
provincials. 

 
 
SEGON.- Regulació sobre allò que es deriva a la preferència 

aplicativa del conveni col·lectiu d’ empresa 
 
L’ Acord o conveni col·lectiu d’ àmbit estatal o de comunitat autònoma  

(no per conveni col·lectiu sectorial provincial)  poden establir regles 
sobre estructuració de la negociació col·lectiva, articulació de convenis o 

concurrència entre convenis.  
Si aquests acords o convenis col·lectius no diuen res 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).   
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Aquests convenis col·lectius sectorials haurien de dir, 

expressament, allò del conveni col·lectiu sectorial que és 

d’aplicació directa a l’ empresa,   i  que és  el que a l’ empresa es 
pot regular a través d’ un conveni col·lectiu d’ empresa. 

 
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). 

 
A la practica ens podem trobar que la direcció  d’una  empresa ens 
demani l’ inici de negociacions per un conveni col·lectiu 

d’empresa, malgrat que sigui d’ aplicació el conveni col·lectiu 
sectorial. 

 
En aquesta situació es plantegen dues qüestions: 
 

 Estem obligats a negociar???, NO, perquè la determinació de 
l’àmbit d’ aplicació forma part de la decisió lliure de les parts. 

 Estem obligats a arribar a un acord????,  Encara que s’ iniciï la 
negociació, NO estem obligats a arribar a un acord de conveni 

col·lectiu d’ empresa. 
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Entrada en vigor 

 
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. 

 
 
TERCER.- 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. 
 

QUART.- Intervenció de la comissió paritària en procediments de 
modificacions substancials i inaplicació del règim salarial del 
conveni col·lectiu sectorial quan a l’ empresa no hi ha 

representants dels treballadors 
 
Els convenis col·lectius sectorials poden regular 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. 
 

Barcelona, 26 de juliol de 2011. 
 


