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 L’actual Reforma de la Negocia-
ció Col·lectiva cal emmarcar-la dins de 
l’estratègia permanent de l’elit financera i 
econòmica per desmantellar progressivament 
els drets laborals i socials dels treballadors.

Després de la dura Reforma laboral apro-
vada al setembre de 2010, el Govern la Pa-
tronal i els sindicats CCOO i UGT van signar 
al febrer de 2011 l’ASE (Acord Social i Econò-
mic). En aquest nou pacte social es contem-
plaven tres eixos fonamentals, d’una banda 
la Reforma del sistema públic de Pensions 
que s’ha materialitzat en la llei d’adequació, 
actualització i modernització de la Seguretat 
Social que va quedar definitivament aprova-
da el passat mes de Juliol i entrarà en vigor 
l’1 de Gener de 2013, en segon lloc la Refor-
ma de les polítiques actives d’Ocupació que 
es va traduir en el RD 3/2011 i finalment la 
Reforma de la Negociació Col·lectiva aprova-
da pel Reial decret 7 /2011 de 10 de Juny.

Després de diversos mesos de negocia-
ció entre els sindicats oficials i la patronal i 
quan pràcticament existia ja un preacord en 
el qual CCOO i UGT havien acceptat gairebé 
la totalitat de les demandes empresarials, la 
CEOE va escenificar la ruptura del procés ne-
gociador convençuts que el Decret que anava 
a treure el Govern seria més favorable enca-
ra pels seus interessos que l’acordat amb els 
sindicats en la taula de negociació.

Finalment així va ser, l’11 de Juny el BOE 
publicava el Reial decret 7/2011 de 10 de juny 
de mesures urgents per a la reforma de la ne-
gociació col·lectiva. Un decret que el govern 
ha volgut presentar com a ¨urgent¨ i ¨equi-
librat ¨ i que pretén segons ells, adaptar la 
negociació col·lectiva a la realitat canviant 
de les empreses, i dinamitzar i flexibilitzar 
les relacions laborals de les nostres empreses 
per aconseguir que la nostra economia sigui 
més competitiva i generi més ocupació.

La realitat és que aquesta Reforma mul-
tiplica el descomunal desequilibri a favor 
dels empresaris que existeix en l’actual marc 
de relacions laborals d’aquest país. De cap 
manera era necessària ni molt menys urgent 
però s’ha fet per imposició d’això que ells 
anomenen els ¨Mercats¨, té uns clars bene-
ficiaris que són els empresaris i uns damnifi-
cats que som el conjunt dels treballadors. 

S’han assumit per part del Govern les 
demandes del sector mes reaccionari de 
l’empresariat espanyol i les mesures plan-
tejades en el Reial decret (limitar la ultra 
activitat dels convenis, augmentar la flexi-

bilitat en les empreses i la discrecionalitat 
dels empresaris, donar prioritat als convenis 
d’empresa, facilitar el despenjament sala-
rial, etc). Coincideixen mil·limètricament 
amb el que venien demandant des de fa 
temps organitzacions com FEDEA, El Cercle 
d’Empresaris i altres ThinK Thank del pensa-
ment neoliberal finançats per les grans cor-
poracions financeres i econòmiques. 

Si laboral i socialment el Reial decret és 
aberrant, a nivell jurídic no es pot qualificar 
sinó com un autèntic nyap, les presses i la 
improvisació han provocat que el Reial de-
cret contingui importants ambigüitats i lla-
cunes, tant en la forma, com en el contingut 
ha estat qualificat per molts juristes com cla-

En cap cas era necessària, ni 
molt menys urgent, però s’ha 
fet per imposició d’això que 
ells anomenen els “mercats”, 
tenint uns clars beneficiaris 
que són els empresaris

1. INTRODUCCIÓ
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rament inconstitucional. El Reial decret va 
ser convalidat al Congrés i tramitat com a 
projecte de Llei, en aquesta tramitació par-
lamentària s’espera que es realitzin algunes 
modificacions que l’empitjoraran i que se-
ran clarament lesives per als interessos dels 
treballadors, entre altres qüestions ja s’ha 
anunciat que s’aprofitarà aquest projecte de 
llei per augmentar els poders de les Mútues 
d’accidents laborals i per introduir algun nou 
tipus de contracte porqueria per als joves i 
fomentar el contracte a temps parcial.

És una reforma en profunditat del marc 
laboral, en el qual l’Estat en lloc de tute-
lar com se suposa que és la seva funció els 
drets de la part més feble (els treballadors) 
exerceix la tutela dels drets Empresarials, al 

contrari del que venia succeint fins ara en 
totes les reformes, l’Estat no es dedica aquí 
a desregular contra els treballadors , sinó a 
regular excessivament a favor de la part em-
presarial i imposar continguts mínims de la 
negociació, arbitratges obligatoris, etc, es 
legisla sobre els qui estan legitimat per ne-
gociar, què s’ha de negociar i com s’ha de 
negociar.

Aquesta reforma imposa nous obstacles a 
la llibertat sindical, se li donen més atribu-
cions a les seccions sindicals però només a les 
dels sindicats que tinguin majoria en el comi-
tè d’empresa, es pretén que solament tingui 
legitimitat per negociar les burocràcies dels 
sindicats oficials, o els sindicats corporatius i 
grocs pels quals s’obre la possibilitat de ne-
gociar els convenis franja.

Aquesta Reforma provocarà un important 
deteriorament de les condicions laborals i sa-
larials dels treballadors, a més d’augmentar 
la precarietat laboral.

Els anarcosindicalistes estem acostumats 
a treballar sindicalment amb el vent en con-
tra, la legislació laboral està especialment 
dissenyada per dificultar la nostra acció sin-
dical, l’estreta cotilla de la legislació laboral 
ha provocat que les costures de la legalitat 
esclatin per tots costats, així avui en dia els 
convenis col·lectius extraestatutaris són una 
realitat incontestable que ha hagut de re-
conèixer legalment l’Estat.

Aquest nou pas del Capital i de l’Estat 
contra la llibertat sindical i els drets laborals 
dels treballadors ens dóna noves raons per in-
tensificar la nostra lluita contra l’espoliador 
sistema capitalista, contra aquest Govern ti-
tella i servil i els seus còmplices : la corrupta 
classe política i la burocràcia sindical.

2.1.La regulació legal de la 
Negociació Col.lectiva i les 
seves modificacions

La Constitució espanyola en el seu article 
37.1 estableix que la llei garantirà el dret a 
la negociació col·lectiva laboral entre els re-
presentants dels treballadors i els empresa-

...ens dóna noves raons per 
intensificar la nostra 
lluita contra l’expoliador 
sistema capitalista, contra 
aquest Govern titella i servil i 
els seus còmplices: la corrup-
ta classe política i la burocrà-
cia sindical

Pretenen que només tinguin 
legitimitat per negociar les 
burocràcies dels sindicats ofi-
cials o els corporatius i grocs
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ris, així com la força vinculant dels convenis.

L’Estatut dels treballadors aprovat el 1980 
regulava la negociació col·lectiva i els con-
venis col·lectius en el títol III en els articles 
del 82 al 92 tots dos inclosos. Es van esta-
blir com a característiques de la negocia-
ció col·lectiva en l’Estatut dels treballadors 
l’eficàcia general dels convenis, la ultra acti-
vitat i la pròrroga automàtica i la no concu-
rrència de convenis.

Durant el govern de Felipe González es va 
aprovar una important modificació de la le-
gislació en matèria de Negociació Col·lectiva, 
en la reforma laboral aprovada mitjançant 
la Llei 11/1994, de 19 de maig es va modi-
ficar l’Estatut dels treballadors, aquesta 
llei va suposar una important desregulació, 
es va traslladar a l’àmbit de la negociació 
col·lectiva matèries que fins llavors només 
podien modificar-se per la llei, es va acabar 
amb l’eficàcia general dels convenis en per-
metre l’inaplicació del conveni en determi-
nats casos a través de les clàusules de des-
penjament salarial, es va modificar l’article 
84 de l’Estatut dels treballadors permetent 
que convenis d’àmbit superior al d’empresa 
poguessin modificar determinades qüestions 
establertes en convenis d’àmbit superior i es 
van endurir les condicions de legitimació per 
negociar.

L’Acord Interconfederal per a la Negociació 
Col·lectiva de 1997 va establir els criteris per 
vertebrar la Negociació col·lectiva potenciant 
d’una banda els convenis sectorials d’àmbit 
nacional i aclarint el repartiment de les com-
petències dels diferents tipus de convenis. 
En el 2001 el Govern d’Aznar va pretendre 
realitzar una reforma en profunditat de la 
negociació col·lectiva en la línia del que 
venien demandant els empresaris, però els 
esborranys del projecte de reforma van ser 

aparcats al no aconseguir el consens dels sin-
dicats, a canvi CCOO i UGT es van compro-
metre a realitzar un nou Acord interprofes-
sional de negociació col·lectiva.

El 2002 es concreta aquest compromís amb 
la signatura de l’AINC (Acord Interconfede-
ral de Negociació Col·lectiva) 2002, acords 
interconfederals que s’han anat renovant 
successivament fins a l’actualitat amb el vi-
gent Acord per a l’ocupació i la negociació 
col·lectiva 2010-2012 que fixa unes pujades 
salarials per 2011 entre l’1 % i el 2 % i per 
2012 unes pujades entre l’1,5% i el 2,5 %.

2.2.Principals característi-
ques de la negociació col.lec-
tiva a l’estat espanyol

  Les relacions laborals a l’Estat Espanyol 
des de la transició han estat fortament de-
terminades per una legislació laboral que ha 
afavorit que els sindicats cooptats pel po-
der (especialment CCOO I UGT) es conver-
teixin en interlocutors privilegiats de l’Estat 

Durant el govern de 
Felipe González, dins de la 
reforma laboral, es va aprovar 
la llei 11/1994: Amb ella es 
va acabar amb l’eficàcia gene-
ral dels convenis al permetre 
la seva inaplicació en 
determinades ocasions a 
través de les clàusules de 
despenjament salarial

2. LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA ABANS DE L’ACTUAL 
REFORMA
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i la Patronal. Aquests sindicats han gairebé 
monopolitzat la negociació col·lectiva, mo-
nopoli excepcionalment trencat en part en 
les comunitats autònomes on el sindicalisme 
nacionalista té una forta implantació com el 
País Basc i Galícia, en sectors professionals 
on tradicionalment hi ha sindicats corpora-
tius amb força o en les empreses i sectors 
on els anarcosindicalistes a través de l’acció 
directa hem estat capaces de trencar el cè-
rcol legal.

Els buròcrates dels sindicats oficials han im-
posat des dels inicis de la transició un model 
de relacions laborals basat en la Concertació 
i el Pacte social, des dels Pactes de la Mon-
cloa el 1977 fins al recent ASE de 2011 han 
signat un reguitzell de pactes, realitzats per 
garantir la moderació salarial i la pau social. 
Els resultats d’aquests pactes són eloqüents: 
un progressiu deteriorament de les condi-
cions laborals, un espectacular augment de 
la precarietat laboral, una pèrdua significa-
tiva del poder adquisitiu dels salaris i una 
taxa d’atur que no té equivalent a tot el món 
desenvolupat, resultats aquests que han anat 
paral·lels a una creixent i gradual disminució 
de la conflictivitat laboral.

2.3.Estructura i continguts de 
la negociació col.lectiva

La cobertura de la Negociació col·lectiva 
a Espanya assoleix al 80 % dels treballadors, 
aquesta cobertura àmplia, si es comparada 
amb altres països, es deu a l’eficàcia general 
automàtica i per força vinculant dels con-
venis en tots els contractes individuals sig-
nats en el seu àmbit. Actualment hi ha en 
vigor entorn de 6.000 convenis col·lectius als 
quals estan acollits una mica més d’onze mi-

Els buròcrates dels 
sindicats oficials han 
impossat des dels inicis de 
la transició un model de re-
lacions laborals basat en la 
concertació i el pacte social

Font: Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius
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lions i mig de treballadors i un milió i mig 
d’empreses. La immensa majoria dels tre-
balladors, entorn del 90 % es regeixen per 
convenis d’àmbit sectorial, i dels convenis 
sectorials els que més abunden són els pro-
vincials. El 55 % dels treballadors està acollit 
a un conveni provincial de sector.

Els convenis d’empresa malgrat represen-
tar el 75 % de tots els convenis, amb prou 
feines afecten al 10 % dels treballadors i al 
0,3 % de les empreses, els convenis sectorials 
d’àmbit estatal afecten al 25 % de les empre-
ses i treballadors i els autonòmics al 10 %. 

   Pel que fa a la vigència , la majoria dels 
convenis són plurianuals i la durada mitjana 
és d’una mica més de 3 anys, pel que fa als 
treballadors afectats, un 37 % estan acollits 
a convenis de 3 anys de durada i un 55 % a 
convenis amb una durada superior a 3 anys. 

La Jornada anual mitjana pactada en el 
conjunt dels convenis va ser el 2010 de 1.760 
hores, una de les jornades més llargues de 

Importància relativa dels 
Convenis d’empresa sobre el total 

de convenis col·lectius
Percentatge

Anys s/total 
convenis

s/total 
empreses

s/total de 
treballadors

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

65.0
66.9
67.6
68.3
68.5
69.8
70.1
70.8
71.7
72.4
71.0
70.6
71.7
72.8
72.8
72.5
72.5
73.3
74.2
74.8
75.1
74.8
75.4
75.7
76.4
75.7
76.1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

17.3
17.2
17.3
17.4
16.1
45.6
15.2
14.9
14.7
15.0
13.5
13.6
13.7
13.1
11.9
11.7
11.8
11.7
10.9
10.6
10.7
10.0
10.8
11.0
10.9
10.1
9.7

Font: Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius

Font: Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius
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tota Europa, la lleugera reducció en nombre 
d’hores anuals aconseguida en les dues úl-
times dècades s’ha vist truncada en aquest 
últim lustre, des del 2005 la jornada anual 
mitjana no ha parat de pujar. Existeixen im-
portants diferències entre els diferents sec-
tors productius en el còmput anual d’hores 
signat com es pot apreciar en el quadre ad-
junt. La majoria dels treballadors entorn del 
60-70 % tenen una jornada laboral superior a 
la jornada mitjana. 

 

 2.4. El model d’indexació 
 salarial

A Espanya al contrari del que passa en la 
majoria dels països, les pujades salarials no 
es realitzen en funció de l’IPC real de l’any 
anterior, sinó de les previsions d’inflació que 
realitza el Govern. Previsions que any rere 
any s’han demostrat equivocades, gairebé 
sempre la inflació prevista pel Govern queda 
molt per sota de la pujada real de l’IPC. 

Font: Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius
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  Per corregir la diferència entre la pre-
visió inicial del Govern i l’IPC real alguns 
convenis han anat introduint una clàusula de 
garantia salarial, però actualment, només 
un 40 % dels treballadors aproximadament, 
estan acollits a un conveni amb clàusula de 
garantia salarial, a més cal assenyalar que 
en la majoria dels convenis que tenen clàu-
sula de garantia salarial, aquesta garantia 
no té caràcter retroactiu, és a dir que si el 
govern preveu per 2012 una pujada del 2 % 
de l’IPC i finalment l’IPC puja un 4 % la di-
ferència s’aplicaria a partir de 2013 però la 
diferència produïda el 2012 la perdrien els 
treballadors, tan sols entorn d’un 18-20 % 
dels treballadors disposen en els seus conve-
nis de clàusula de garantia salarial de caràc-
ter retroactiu. 

2.5. Altres continguts de la 
Negociació Col.lectiva 

Fins a mitjan anys 90 els convenis es 
limitaven gairebé en exclusiva a negociar 
les pujades salarials, la jornada laboral i 
poc més. A partir de la reforma laboral 
del 1994 en que es va ampliar el camp 
d’acció de la negociació col·lectiva tras-
lladant a aquesta matèries reservades fins 

La Jornada anual mitjana 
pactada en el conjunt dels 
convenis va ser el 2010 de 
1.760 hores, una de les jorna-
des més llargues de tota 
Europa...

Taula de l’IPC des de 1990 a 2008

Anys Previsió 
oficial (IPC 

previst)

IPC anual 
desembre

Desviació
absoluta

Desviació 
%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

5.7
5.0
5.0
4.5
3.5
3.5
2.6
2.1
1.8
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

6.5
5.5
5.3
4.9
4.3
4.3
3.2
2.0
1.4
2.9
4.0
2.7
4.0
2.6
3.2
3.7
2.7
4.2
1.4
0.8

0.8
0.5
0.3
0.4
0.8
0.8
-0.3
-0.6
-0.7
1.1
2.0
0.7
2.0
0.6
1.2
1.7
0.7
2.2
-0.6

14.0
10.0
6.0
8.9
22.8
22.8
-8.6
-23.1
-33.3
61.1
100.0
35.0
100.0
30.0
60
85
35
110
-30

Font: Elaboració pròpia
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llavors a l’àmbit de la legislació laboral i 
de les posteriors reformes laborals es va 
anar ampliant el numero de matèries ne-
gociades en els convenis. Així molts con-
venis van començar a introduir clàusules 
regulant els procés de despenjament sala-
rial, clàusules sobre la distribució irregular 
de la jornada laboral, la mobilitat funcio-
nal, la igualtat de gènere, etc. 

La Reforma de la Negociació Col·lectiva 

ha vingut precedida d’una intensa campan-
ya mediàtica per intentar convèncer-nos de 
la imperiosa necessitat de modificar la re-
gulació de la nostra Normativa Laboral, a la 
qual s’acusa de ser la responsable de gairebé 
tots els mals de la nostra economia (l’alta 
taxa d’atur, la dualitat del mercat laboral 
l’escassa competitivitat, etc) pel que la su-
posada rigidesa del nostre mercat laboral 
és el gran enemic a batre. Segons aquestes 
teories neoliberals àmpliament difoses pels 

PERCENTATGE DE TREBALLADORS AFECTATS PER ALGUNES CLÀUSULES

Tipus de clàusules 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008

Clàusules de despenjament 68.2 68.3 70.4 68.6 68.9 72.7 74.0

Distribució irregular de la 
jornada laboral 43.3 43.3 44.3 46.8 46.5 48.2 47.6

Modificació substancial de 
les condicions de treball 13.2 15.5 17.7 18.1 15.9 15.0 14.5

Indemnització per fi de 
contracte 22.3 24.6 29.5 28.3 28.8 28.1 29.2

Salari mínim de conveni 28.8 27.1 27.0 26.9 27.9 30.5 29.7

Incentius a la 
productivitat 24.5 19.9 22.1 22.6 23.4 22.3 23.1

Font: Elaboració pròpia a base de dades obtingudes de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius
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seus mitjans de manipulació de masses, els 
treballadors espanyols som els grans culpa-
bles de la pèssima situació econòmica que 
travessa el nostre país ja que som poc pro-
ductius, els nostres salaris estan molt per 
sobre de la nostra productivitat, les pujades 

salarials no s’adapten als cicles econòmics 
ni a les canviants circumstàncies econòmi-
ques de les empreses, tenim uns altíssims 
nivells d’absentisme laboral, etc. En aques-
tes pàgines demostrarem la fal·làcia de tots 
aquests arguments, el Mercat laboral espan-
yol gaudeix d’una excessiva flexibilitat, els 
salaris dels treballadors espanyols estan molt 
per sota del que ens correspondria en fun-
ció de la productivitat i la riquesa del nostre 
país, som dins de l’OCDE el país que en els 
últims anys més ha augmentat la producti-
vitat i l’elevadíssima taxa d’atur d’Espanya 
res té a veure amb la regulació de la Nego-
ciació Col·lectiva. Per demostrar tot això 
utilitzarem les seves pròpies estadístiques. 

L’estadística no és una Ciència ideològica-
ment neutra ni asèptica, és un instrument al 
servei dels poderosos, els paràmetres utilit-
zats habitualment per mesurar l’evolució de 
l’economia (IPC, PIB, Costos laborals, taxa 
d’atur, etc. ) estan dissenyats per avalar el 
discurs de l’elit econòmica i simular i em-
mascarar la realitat, però de vegades resulta 
impossible ocultar del tot la realitat.

3.1. La nul.la relació entre la 
taxa d’atur i la negociació 
col.lectiva

 La regulació de la Negociació Col·lectiva 
és la mateixa a tot l’Estat espanyol, si aques-
ta fos realment determinant de la taxa d’atur 
resultaria incomprensible que existeixin co-
munitats autònomes com Andalusia que gai-
rebé tripliquen la taxa d’atur d’altres comu-
nitats com el País Basc .

A l’inici de la transició el 1976 Espanya te-
nia una taxa d’atur del 5 %, la ̈ modernització 
econòmica¨ practicada primer pels governs 
de l’UCD i sobretot després pels Governs de 
Felipe González per adaptar la nostra econò-
mica al que demandava el capitalisme inter-
nacional i la posterior entrada d’Espanya en 
la Comunitat Europea va suposar que aques-
ta taxa es quadrupliqués. La Comunitat Eu-
ropea va obligar a Espanya a desmantellar 
el seu sector industrial, la seva ramaderia i 
tot el sector agroindustrial a canvi de rebre 
Fons europeus. En l’estratègia de divisió in-
ternacional del treball del capitalisme a Es-
panya li correspondria ser un país dedicat 
al turisme i la construcció, això va provocar 
que l’atur estructural d’Espanya augmentés 
vertiginosament. Carlos Solchaga ministre 

el mercat laboral espanyol 
gaudeix d’una excessiva 
flexibilitat, els salaris dels 
treballadors espanyols estan 
molt per sota del que ens 
correspondria en funció de la 
productivitat i la riquesa del 
nostre pais, som 
dins de l’OCDE el pais que 
en els últims anys més ha 
augmentat la 
productivitat

3. LES FALSES PREMISSES UTILITZADES PER JUSTIFI-
CAR LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
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d’Economia i Hisenda de Fe-
lipe González va arribar a dir 
que l’economia espanyola no 
es podia permetre tenir una 
taxa d’atur per sota del 14 %. 
Les xifres d’atur només van 
baixar de manera significativa 
i conjunturalment durant els 
anys que va durar el miratge 
del boom immobiliari. 

A l’anteriorment assenyalat 
caldria afegir l’endarreriment 
tecnològic de les empreses 
espanyoles, la poca inversió 
en R+D, la dimensió i estruc-

tura de les empreses i la cultura sui generis 
de l’empresariat espanyol com els principals 
responsables que seguim sent els campions 
europeus de l’Atur.

3.2. La lamentable situació 
dels salaris a l’estat espanyol

L’ortodòxia econò-
mica té una sè-
rie d’indicadors que 
s’encarreguen de me-
surar els salaris i la 
seva evolució així com 
l’impacte dels salaris 
en l’economia, aquests 
indicadors principal-
ment són el Salari Mí-
nim Interprofessional, 
el Salari Mitjà, els Cos-
tos Laborals Unitaris, i 
el percentatge dels sa-
laris en la Renda Nacio-
nal, podrem comprovar 
que durant els últims 
30 anys els salaris han 
perdut poder adquisitiu 

En l’estratègia de divisió in-
ternacional del treball del 
capitalisme, a Espanya li 
correspondria ser un pais 
dedicat al turisme i la 
construcció

TAXA D’ACTIVIDAD I ATUR PER COMUNITATS AUTÒNOMES

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR PER TRIMESTRE DES 
DE 1976

Font: Dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Font: Dades de l’INE
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i pes en la renda nacional i són proporcional-
ment molt inferiors a la resta de països del 
nostre entorn i al nivell de riquesa i desenvo-
lupament d’Espanya.

3.2.1.El Salari Mínim Interprofessional

El SMI és la retribució mínima que es pot 
pagar a un treballador a canvi de la jornada 
legal de treball. La llei diu que s’ha d’establir 
anualment en funció de l’IPC, la productivi-
tat mitjana aconseguida l’evolució del per-
centatge dels salaris en la renda nacional i la 
conjuntura econòmica, tots els governs s’han 
saltat això, tant en els períodes de crisis com 
en els anys de bonança el poder adquisitiu 
del SMI no va deixar de disminuir, en els úl-
tims 30 anys mentre que la riquesa del nos-
tre país es va triplicar el SMI va perdre poder 
adquisitiu. Només en els primers anys del go-
vern Zapatero el SMI va recuperar una mica 
de poder adquisitiu, Zapatero havia promès 
que situaria el SMI al final del seu mandat en 
800 euros, xifra molt allunyada del 60 % del 

salari mitjà que estableix la carta social eu-
ropea (actualment està en el 41 %), finalment 
aquesta promesa no s’ha complert, actual-
ment el SMI està en 641,40 euros mensuals, 
el Govern ja ha anunciat que per 2012 pujarà 

entre l’1,5 % i el 2,5 % pel que en el millor 
dels casos el SMI en 2012 serà de 657 euros 
mensuals. El Govern ja ha anunciat que pel 
2012 pujarà entre l’1,5 % i el 2,5 % pel que en 
el millor dels casos l’SMI el 2012 serà de 657 
euros mensuals. 

  Encara que és una dada que es manté 
bastant oculta, a Espanya hi ha diversos mi-
lions de persones el salari de les quals és igual 
o inferior al SMI. Comparat amb els països 

En els últims 30 anys, 
mentre que la riquesa del 
nostre pais es va triplicar, 
l’SMI va perdre poder 
adquisitiu

Font: Elaboració pròpia
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d’Europa on hi ha establert un salari mínim 
el SMI espanyol queda bastant mal parat, en 
la majoria d’aquests països és més del doble 
que l’espanyol, fins i tot Grècia un país en 
fallida ens supera. 

  

 3.2.2. El salari mitjà a l’estat espanyol

L’enquesta sobre l’estructura salarial que 
realitza l’INE és el paràmetre que s’usa per 
mesurar el salari mitjà. L’última publicada el 
passat mes de Juny de 2011 ens ofereix les 
dades relatives a 2009, segons aquestes da-
des el salari mitjà a Espanya era en aquest 
moment de 22.511,47 Euros, el salari mitjà 
(el que divideix al nombre de treballadors 
en dues parts iguals, els que tenen un sala-
ri superior i els que tenen un salari inferior) 
va presentar un valor de 18.817, 89 euros. 
El sou més freqüent es va situar entorn de 
15.500 euros. Aquesta enquesta a més de 
mostrar els raquítics salaris que perceben els 
treballadors a Espanya posa de manifest les 
escandaloses desigualtats salarials existents 
entre els treballadors, depenent de la comu-
nitat autònoma en la qual resideixin, si s’és 
home o dona, si és un treballador fix o és 
temporal, si s’és jove o gran i sobretot del 
lloc que ocupis, així els directors d’empreses 
amb més de 10 treballadors tenen un sou 

mitjà de 63.150 euros mentre que els treba-
lladors no qualificats tenen un sou mitjà de 
13.837 euros, els treballadors del País Basc 
tenen un sou mitjà de 26.162,45 mentre que 
a Canàries és de 18.926.36.

Els treballadors temporals tenen un salari 
un 25,8 % inferior al salari mitjà mentre que 
el dels treballadors fixos és un 6,5 % superior 

a aquest salari. Les dones guanyen de mit-
jana un 22% menys que els homes. L’activitat 
econòmica amb major remuneració va ser el 
Subministrament d’energia elèctrica, gas, va-
por i aire condicionat (amb 50.536,70 euros). 
Els assalariats de l’Hostaleria van obtenir la 
més baixa (amb 13.996,70). Els treballadors 
immigrants cobren de mitjana gairebé un 
40 % menys que els treballadors espanyols. 

L’Agència tributària publica anualment 
l’estadística sobre el Mercat de Treball i les 
Pensions en les fonts Tributàries, estadística 
molt més fiable que la de l’INE, i en la qual 
a més s’ofereixen dades de la distribució per 
trams de renda dels salaris, en ella es posa 
de manifest amb tota cruesa que vivim en 
un País de mileuristes, gairebé el 60 % dels 
salaris mensuals són inferiors als 1100 euros i 
més del 30 % dels salaris són iguals o inferiors 
al SMI.  

Fuente: Elaboración propia

Font: Institut Nacional d’Estadística
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El salari mitjà en termes 
nominals a Alemanya, Ho-
landa o Bèlgica és gairebé 
el doble que a Espanya, 
(15), i en termes de paritat 
de poder de compra el sa-
lari mitjà espanyol és més 
d’un 30 % inferior a la mit-
jana de la Unió Europea.

3.2.3. L’evolució dels salaris 

Una de les majors false-
dats difoses pels portaveus 
del neoliberalisme és el 
mite que els salaris creixen 
per sobre de la productivi-
tat, i que no s’adapten als 
cicles econòmics, la veritat 
és que les dades evidencien 
que el creixement dels sala-
ris a Espanya ha estat molt 
inferior al creixement del 
PIB any rere any. Som dels 
pocs països dins de l’OCDE 
en el qual durant les dues 
últimes dècades els salaris 
han perdut poder adquisi-
tiu.

 L’evolució de la parti-
cipació de les Retribucions 
Salarials en el conjunt de la 
Renda Nacional reflecteix 
la injusta i desigual distri-
bució de l’augment de la 
riquesa produït a l’Estat Es-
panyol durant les tres últi-
mes dècades i el progressiu 
empobriment dels salaris.

 Al contrari que els Sa-
laris, el beneficis empresa-
rials no han parat de créixer, 
fins i tot en els períodes de 
recessió com l’actual crisi, 
serveixi com a mostra que 

Font: IESE-Irco en base a dades d’Eurostat

Font: Baròmetre Social d’Espanya
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en el passat any 2010 mentre es reduïen els 
salaris i es congelaven les pensions les em-
preses de l’Ibex 35 van augmentar els seus 
beneficis un 24 % i van obtenir uns beneficis 
nets de més de 50.000 milions d’euros (gaire-
bé 9 bilions de les antigues pessetes).

3.3. Sobre la suposada 
rigidesa del mercat laboral

Recentment un dirigent de la CEOE deia 
que els empresaris tenien por a contractar, 
aquest pànic estaria provocat suposadament 
per l’excessiva rigidesa del mercat laboral, 
que al seu torn seria la principal causa de 
l’elevada taxa d’atur. Contràriament al que 
ve afirmant la CEOE i tota l’elit econòmica 

i financera, un estudi de la Unió Europea de 
2009 situava a Espanya com el país amb major 
flexibilitat laboral de tota Europa, per avalar 
aquesta afirmació esgrimia aquest estudi que 
la taxa de rotació laboral (els treballadors 
que canvien anualment d’ocupació) a Espan-

ya estava en el 30 % una xifra molt superior a 
la resta de països.

En les tres fases de la relació laboral, 
l’entrada en l’empresa (Contractació) la 
permanència i la sortida (Acomiadament), 
les empreses espanyoles gaudeixen d’una 
absoluta flexibilitat. A l’hora de contractar 
els empresaris disposen legalment de ¨con-
tractació a la carta¨, actualment hi ha 39 
modalitats de contractes, malgrat disposar 
d’aquesta àmplia oferta, els contractes per 

obra i servei i els contractes eventuals per 
circumstàncies de la producció acaparen gai-
rebé el 80% de les contractacions, l’ús abusiu 
en frau de llei d’aquestes dues modalitats de 
contractació temporal per cobrir llocs de tre-
ball fixos és sobradament conegut i consentit 
per l’administració. A més de totes aquestes 
facilitats l’Estat atorga anualment a les em-
preses milionàries subvencions a la contrac-
tació.

un estudi de la Unió  
Europea de 2009 situava a 
Espanya com el pais amb 
més flexibilitat laboral de tota 
Europa

Treballadors per tipus de contracte (en milers)
Tipus de contracte 2007 2008 2009 2010

Total
Indefinit
Ordinari
   Inicial
   Conversió de temporales
Foment cont. indefinida
   Inicial
   Conversió de temporales
Temporal
Obra o servei
Eventual per circuns. prod.
Interinitat
Formació
Pràctiques
Altres

18.622
2.220
1.362

992
370
857
325
532

16.401
6.863
7.673
1.451

109
81

182

16.601
1902

1.327
878
449
575
244
330

14.698
6.197
6.639
1.535

79
62

184

14.021
1.312
1.084

604
480
227
187
40

12.709
546
546

1.502
61
43

168

14.417
1.228

956
581
374
274
157
114

13.188
5.623
5.752
1.567

59
47

139
Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia en base a dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)
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 Les desregulacions de la legislació laboral 
realitzada per les successives reformes labo-
rals han permès que els empresaris disposin 
de total llibertat a l’hora de flexibilitzar els 
salaris, la jornada o les condicions laborals 
dels treballadors, al que també ajuda sens 
dubte l’elevada taxa d’atur i l’alta tempo-
ralitat, la por a perdre l’ocupació provoca 
que molts treballadors acceptin canvis en les 
seves condicions laborals molt pitjors encara 
del que tolera la permissiva i laxa legislació 
laboral. Les empreses porten molts anys re-
corrent lliurement als despenjaments, les do-
bles escales salarials, les externalitzacions, 
subcontractacions, la distribució irregular de 
la jornada laboral, la mobilitat funcional, etc. 
Una altra de les permanents queixes dels em-

presaris és sobre el difícil i car que segons 
ells resulta l’acomiadament a Espanya, però 
no sembla que sigui tan difícil acomiadar a 
un treballador quan veiem que des de l’inici 
de la crisi han estat acomiadats més de dos 
milions de treballadors sense cap dificultat, 
molts d’ells a través d’Expedients de Regu-
lacions d’Ocupació d’empreses amb benefi-
cis multimilionaris. ERO’s autoritzats i sub-
vencionats per l’Estat. És cert que en alguns 
països europeus les indemnitzacions per aco-
miadament dels treballadors fixos són rela-
tivament més barates que a Espanya però el 
que no ens expliquen és que els treballadors 
d’aquests països disposen d’uns sistemes de 
protecció social amb uns nivells de protecció 

que compensen sobradament aquesta menor 
indemnització per acomiadament.

A Espanya l’Acomiadament és lliure i re-
lativament barat, però l’objectiu de l’elit 
econòmica és que li surti gratis.

3.4. La productivitat i els 
costos laborals unitaris

En la campanya mediàtica prèvia a la re-
forma de la la Negociació Col·lectiva un dels 
arguments més reiterats per justificar-la, va 
consistir a afirmar que és insostenible man-
tenir unes pujades salarials per sobre de la 
productivitat, per la qual cosa seria necessari 
lligar el salaris a productivitat, aquesta argu-
mentació anava acompanyada d’una crítica 
a l’escàs creixement de la nostra producti-

en totes les estadístiques  
internacionals sobre  
productivitat, Espanya està 
situada en una posició mitja-
na alta, per sobre d’algunes 
de les potències  
econòmicament més avança-
des com Japó, Nova Zelanda, 
Itàlia

Font: EUROSTAT
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vitat i als elevats costos laborals que segons 
aquesta teoria serien els responsables de la 
nostra falta de competitivitat.

Aquestes publicitades teories no tenen res 
a veure amb la realitat. La productivitat és 
un concepte una miqueta difús, que té impor-
tants biaixos, no és casualitat que Noruega o 
Luxemburg es trobi anys rere any al capda-
vant en el rànquing mundial de productivitat, 
doncs no és el mateix que un país es dediqui 
a la producció de petroli o l’intermediació fi-
nancera que tenen un alt valor afegit a que 
es dediqui com és el cas d’Espanya a la cons-
trucció o el turisme, malgrat això, en totes 
les estadístiques internacionals sobre pro-
ductivitat Espanya està situada en una posi-
ció mitjana alta, per sobre d’algunes de les 
potències econòmicament més avançades 
com Japó, Nova Zelanda, Itàlia… 

L’evolució dels últims anys mostra que Es-

panya és el país de l’OCDE on més ha aug-
mentat la productivitat.

 De manera habitual es culpa als costos la-
borals de ser els responsables de la suposada 
falta de competitivitat de la nostra econòmi-
ca, però els preus dels productes vénen de-
terminats tant pels costos laborals com pels 
beneficis empresarials, i com hem vist ante-
riorment és el marge de beneficis empresa-
rials el que ha crescut de manera ininterrom-
puda durant els últims 30 anys mentre els 
costos laborals s’han reduït de manera clara. 

La Reforma de la Negociació Col·lectiva 
suposa un canvi en profunditat del marc de 
relacions laborals en el qual s’aborden im-
portants modificacions en l’estructura de la 
negociació col·lectiva, la vigència i els con-
tinguts mínims dels convenis, els requisits de 
legitimació per negociar, la flexibilitat inter-
na de les empreses, el despenjament sala-
rial, etc. 

Els objectius teòrics d’aquesta reforma 
són la creació d’ocupació i la millora de la 
productivitat i competitivitat de la nostra 
economia, però els objectius reals són aug-

Font: EUROSTATFont: EUROSTAT
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mentar el marge de benefici empresarial i 
el poder dels empresaris en detriment dels 
drets dels treballadors. 

A continuació exposem els principals can-
vis introduïts:

4.1. Estructura de la 
negociació

 L’ordenació de l’estructura de la nego-
ciació col·lectiva i les regles de concurrència 
entre convenis correspondran als acords in-
terprofessionals i als convenis i acords secto-
rials d’àmbit estatal i autonòmic.

Els convenis d’empresa i els de grup 
d’empreses tindran prioritat aplicativa sobre 
els convenis sectorials en les següents matè-
ries (les matèries en les quals tindran priori-
tat els convenis d’empresa es podran ampliar 
o reduir en els convenis i acords sectorials 
d’àmbit estatal i autonòmic i en els acords 
interprofessionals).

a) La quantia del salari base i dels com-
plements salarials, inclosos els vinculats a la 
situació i resultats de l’empresa.

b) L’abonament o la compensació de les 
hores extraordinàries i la retribució específi-
ca del treball a torns.

c) L’horari i la distribució del temps de 
treball, el règim de treball a torns i la plani-
ficació anual de les vacances.

d) L’adaptació a l’àmbit de l’empresa del 
sistema de classificació professional dels tre-
balladors.

e) L’adaptació dels aspectes de les modali-

tats de contractació que s’atribueixen per la 
present Llei als convenis d’empresa.

f) Les mesures per afavorir la conciliació 
entre la vida laboral, familiar i personal. 

Fins ara només els acords interprofessio-
nals tenien capacitat per regular l’estructura 
de la negociació col·lectiva i les regles de 
concurrència entre els diferents nivells de ne-
gociació (convenis estatals, autonòmics, pro-
vincials i d’empresa), a partir d’ara aquesta 
capacitat s’estén als convenis i acords secto-
rials d’àmbit estatal i autonòmic. (L’acordat 
en aquests convenis té prioritat fins i tot so-
bre l’Estatut dels treballadors).

Els convenis sectorials d’àmbit autonòmic 
podran negociar acords o convenis que afec-
tin i modifiquin al que es disposa en els de 
àmbit estatal sempre que comptin amb el 
respatller de les majories exigides. No obs-
tant els convenis d’àmbit autonòmic no po-
dran negociar sobre les següents matèries:

El període de prova

Els objectius teòrics 
d’aquesta reforma són la 
creació de treball i la millora 
de la productivitat i 
competitivitat de la nostra 
economia, però els objectius 
reals són augmentar el 
marge de benefici empresa-
rial i el poder dels empresaris 
en detriment dels drets dels 
treballadors

4. Els canvis introduïts pel Reial Decret 7/2011 de mesures 
urgents de Reforma de la Negociació Col·lectiva
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Les modalitats de contractació

La classificació professional

La jornada màxima anual

El règim disciplinari

Les normes mínimes en matèria de pre-
venció

La mobilitat geogràfica

Els convenis provincials de sector que són 
actualment els que regulen les condicions la-
borals de la majoria dels treballadors seran 
els grans perjudicats amb aquesta reforma. 
Encara que no es prohibeix la seva existèn-
cia, a mitjà termini quedaran relegats en 
quedar despullats de competències tant per 
baix pels convenis d’empresa com per dalt 

pels convenis sectorials d’àmbit estatal.

La prioritat aplicativa de l’acordat en els 
convenis d’empresa sobre la resta dels con-
venis és sens dubte un dels canvis de major 
importància de l’actual reforma, trasllada a 
l’àmbit de l’empresa on la correlació de for-
ces és molt més favorable per a l’empresari 
la regulació de les principals matèries a nego-
ciar com les retribucions salarials, la jornada 

laboral i la seva distribució, la classificació 
professional, etc. Matèries que ara es podran 
negociar a la baixa, mentre que abans de 
la reforma, els convenis d’empresa estaven 
obligats a respectar els continguts mínims 
acordats en els convenis d’àmbit superior.

 

4.2. Contingut i vigència dels 
Convenis Col.lectius

 4.2.1. Continguts mínims dels Convenis

S’amplia el contingut mínim obligatori que 
s’ha de negociar en els convenis col·lectius, 
a més de les matèries que establia la regu-
lació anterior serà obligatori regular les se-
güents matèries;

El termini de denúncia (excepte pacte en 
contrari serà de 3 mesos abans que finalitzi la 
vigència del conveni)

El termini màxim per a l’inici de la nego-
ciació del nou conveni una vegada denunciat 
el conveni anterior (excepte pacte en contra-
ri serà de 15 dies des de la constitució de la 
comissió negociadora)

El termini màxim de la negociació del con-
veni (8 mesos en els convenis amb vigència 
inferior a 2 anys i 14 mesos per a la resta de 
convenis)

L’adhesió i la submissió als procediments 
establerts en els acords interprofessionals 
d’àmbit estatal o autonòmic previstos per als 
casos en què no s’aconsegueixi un acord en 
els terminis màxims de negociació

Designació de la Comissió Paritària així 
com els procediments i terminis per a la seva 
actuació 

S’amplien notablement les competències 
de les Comissions Paritàries que ja no es li-

la reforma trasllada a l’àmbit 
de l’empresa, on la correlació 
de forces és molt més favora-
ble per l’empresari, la regula-
ció de les principals matèries 
a negociar com són les 
retribucions salarials, la jor-
nada laboral i la seva 
distribució, la classificació 
professional
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mitaran a dirimir les possibles diferències 
d’interpretació dels convenis sinó que podran 
modificar el conveni durant la seva vigència 
(encara que per això serà necessari que es-
tiguin en la comissió la totalitat dels legiti-
mats per negociar encara que no signessin el 
conveni). A més hauran d’intervenir prèvia-
ment en els casos de conflictes col·lectius o 
arbitratges i solucions extrajudicials, i quan 
es produeixin modificacions substancials de 
les condicions de treball o despenjament 
salarial (en aquests dos últims casos la Co-
missió Paritària haurà de determinar els ter-
mes i condicions per a la resolució de les 
discrepàncies després del període de con-
sultes). Finalment també se’ls dóna atribu-
ció per intervenir quan no hi hagi represen-
tació legal dels treballadors en l’empresa. 

Mesures per contribuir a la flexibilitat in-
terna de les empreses, concretament serà 
obligatori establir el percentatge de jorna-
da que es podrà distribuir de manera irregu-
lar, que excepte pacte en contrari serà del 
5 % de la jornada anual, així mateix s’haurà 
d’establir el procediment i els períodes per a 
la mobilitat funcional.

4.2.2. Vigència dels Convenis

- La vigència del conveni una vegada de-
nunciat i conclosa la durada prèviament pac-
tada es produirà en els termes establerts en 
el propi conveni.

- A falta de pacte, durant les negociacions 
el conveni seguirà vigent. 

- Des que es denuncia el conveni la clàusu-
la de renúncia a la Vaga decau.

-Durant la negociació del nou conveni es 
podran adoptar acords parcials sobre les ma-
tèries del conveni prorrogades amb la vigèn-
cia que es determini.

- S’estableix que mitjançant els acords 
interprofessionals d’àmbit estatal o au-
tonòmic, prevists en l’article 83, s’hauran 
d’establir procediments d’aplicació general i 
directa per solucionar de manera efectiva les 
discrepàncies existents després del transcurs 
dels terminis màxims de negociació sense 
aconseguir-se un acord, inclòs el compromís 
previ de sotmetre les discrepàncies a un arbi-
tratge, en aquest cas el laude arbitral tindrà 
la mateixa eficàcia jurídica que els convenis.

- Els acords interprofessionals hauran 
d’especificar els criteris i procediments de 
desenvolupament de l’arbitratge, expressant 
en particular pel cas d’impossibilitat d’acord 
en el si de la comissió negociadora el caràc-
ter obligatori o voluntari de la submissió al 
procediment arbitral per les parts; a falta de 
pacte específic sobre el caràcter obligatori o 

voluntari de la submissió al procediment ar-
bitral, s’entendrà que l’arbitratge té caràc-
ter obligatori. 

- A falta de pacte, quan hagués transco-
rregut el termini màxim de negociació sense 
aconseguir-se un acord i les parts del conve-
ni no s’haguessin sotmès a arbitratge conti-
nuarà vigent el conveni anterior.

En síntesi, pel que fa a la vigència dels 
convenis podem afirmar que encara que 
teòricament no s’elimina del tot en la prac-
tica la ultra activitat si que queda pràctica-
ment anul·lada, si bé el Reial Decret diu que 
en última instància si no hi ha acord ni laude 

en defecte de pacte 
específic sobre el caràcter 
obligatori o voluntari de la 
submissió al 
procediment arbitral, 
s’entendrà que l’arbitratge 
té caràcter obligatori
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arbitral el conveni segueix vigent, donant a 
entendre que l’arbitratge és opcional, més 
endavant en l’apartat 2n de la disposició 
addicional primera s’aclareix que provisio-
nalment mentre no se signin els nous acords 
interprofessionals i mentre que existeixi im-
possibilitat d’acord en el si de la comissió ne-
gociadora i transcorregut el termini màxim 
de negociació dels convenis col·lectius, les 
parts se sotmetran a un procediment obliga-
tori d’arbitratge.

Així doncs, una vegada esgotada la durada 
legalment establerta d’un conveni, la seva 

vigència s’ampliarà com a màxim entre 8 i 14 
mesos depenent si el conveni caducat tenia 
una vigència de menys de dos anys o més.

El Reial decret 7/2011 estableix que els 
laudes arbitrals tindran la mateixa força legal 
que els convenis, però deixa en l’ambigüitat 
interpretativa si el Dret a la Vaga es podrà 
exercitar contra els laudes arbitrals, (quan se 
signa un conveni, durant la seva vigència no 
es pot fer vaga contra l’establert en aquest 
conveni). 

4.3. Legitimitat per 
negociar

La regulació de la legitimitat per negociar 
en el Reial decret 7/2011 segueix afavorint 
descaradament als sindicats institucionals 
considerats en l’argot oficial com més ¨re-
presentatius¨, encara que aparentment se li 
donen més prerrogatives a les seccions sin-
dicals, aquestes només seran efectives quan 
aquestes Seccions Sindicals comptin amb la 
majoria dels membres del comitè d’empresa 
o entre els delegats de personal. D’altra ban-
da s’obre la possibilitat de negociar convenis 
franja de seccions professionals especifiques 
per part de les seccions sindicals que comp-
tin amb majoria dels vots dels treballadors 
en aquest àmbit professional, mesura que 
afavorirà a sindicats corporatius grocs.

 4.4. Comissió Negociadora

Tot sindicat, federació o confederació sin-
dical, i tota associació empresarial que reu-
neixi el requisit de legitimació tindrà dret 
a formar part de la comissió negociadora. 
La comissió negociadora per ser vàlida ha de 
representar com a mínim a la majoria dels 
membres dels comitès d’empresa i delegats 

Els laudes arbitrals tindran la 
mateixa força legal que els, 
però deixa en l’ambigüitat 
interpretativa si el Dret a la 
Vaga es podrà exercitar con-
tra aquests laudes

Tot i que aparentement se li 
donen més prerrogatives a 
les seccions sindicals, aques-
tes només seran efectives 
quan comptin amb la majo-
ria dels membres del comitè 
d’empresa
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de personal si escau, 
i a empresaris que 
ocupin a la majo-
ria dels treballadors 
afectats pel conveni.

El repartiment 
dels membres de la 
comissió negociadora 
es realitzarà propor-
cionalment a la seva 
representativitat.

Quan no existeixin 
òrgans de represen-
tació dels treballa-
dors la comissió ne-
gociadora quedarà 
constituïda pels re-
presentants dels sin-
dicats que ostentin la 
condició de més re-
presentatius a nivell 
estatal o de comuni-
tat autònoma.

Quan no existeixin 
associacions empre-
sarials amb suficient 
representativitat la 
comissió la integra-
ran les associacions 
empresarials que 
comptin almenys 
amb el 10 % de les 
empreses o els treba-
lladors a nivell esta-
tal o el 15 % a nivell 
autonòmic.

En els convenis 
sectorials la comis-
sió la formaran com 
a màxim 15 membres per cada part i en la 
resta de convenis un màxim de 13 membres 
per cada part.

ENS LEGITIMATS PER LA NEGOCIACIÓ DELS  
CONVENIS COL·LECTIUS

TIPUS DE  
CONVENI

PER PART DELS  
TREBALLADORS

PER PART DELS  
EMPRESARIS

CONVENIS   
D’EMPRESA

El comitè d’Empresa

Els delegats de Personal

Les Seccions Sindicals que 
sumin majoria en el comitè 
d’empresa o entre els dele-
gats de Personal

L’empresari

CONVENIS  
FRANJA

Les Seccions Sindicals que 
hagin estat designades 
majoritàriament pels seu 
representats en votació

L’empresari

CONVENIS DE  
GRUP  
D’EMPRESES

Els Sindicats més represen-
tatius a nivell estatal

Els Sindicats més represen-
tatius a nivell de comunitat 
autònoma en els convenis 
del seu àmbit territorial.

Els Sindicats que comptin 
amb almenys el 10% en els 
comitès d’empresa o entre 
els delegats de personal 
del seu àmbit geogràfic o 
funcional

     Els representants de les Empreses

CONVENIS 
SECTORIALS

Els sindicats més represen-
tatius a nivell estatal

Els Sindicats més represen-
tatius a nivell de comunitat 
autònoma en els convenis 
del seu àmbit territorial

Els sindicats que comptin 
amb almenys el 10% en els 
comitès d’empresa o entre 
els delegats de personal 
del seu àmbit geogràfic o 
funcional

Les associacions empresarials que en 
l’àmbit geogràfic i funcional del conveni 
comptin amb el 10% dels empresaris i 
sempre que aquestes donin ocupació 
a igual percentatge dels treballadors 
afectats

Associacions empresarials que en 
aquest àmbit de l’ocupació al 15% dels 
treballadors afectats

En aquells sectors en els quals no 
existeixin associacions amb suficient 
representativitat, les associacions em-
presarials d’àmbit estatal que comptin 
amb el 10% o més de les empreses o 
treballadors en l’àmbit estatal, així com 
les associacions empresarials de comu-
nitat autònoma que comptin en aquesta 
amb un mínim del 15% de les empreses 
o treballadors

Font: Elaboració pròpia
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4.5. Flexibilitat interna
negociada

En aquest apartat s’introdueix la prioritat 
com a interlocutors de les seccions sindicals 
més representatives sempre que elles així ho 
decideixin, en els períodes de consultes dels 
despenjaments salarials, modificacions de 
les condicions de treball, etc.  

4.5.1. Mobilitat Geogràfica

En el període de consultes podran interve-
nir com a interlocutors de les empreses les 
seccions sindicals sempre que aquestes re-
presentin la majoria dels comitès d’empresa 
o a delegats de personal.

4.5.2. Modificació substancial de les  
condicions de treball

En cas de desacord i prèviament a acudir a 
solucions extrajudicials s’haurà de plantejar 
el desacord a la comissió paritària que tindrà 
7 dies per pronunciar-se. 

En el període de consultes podran interve-
nir com a interlocutors les seccions sindicals 
sempre que siguin majoritàries en els comitès 
d’empresa o entre els delegats de personal.

4.5.3. Expedients de Regulació d’Ocupació

En el període de consultes podran interve-
nir com a interlocutors les seccions sindicals 
sempre que siguin majoritàries en els comitès 
d’empreses o entre els delegats de personal.

 

4.5.4. Despenjament Salarial

Es concreten les causes per les quals les 
empreses es podran acollir al despenjament 
salarial:

 - Per una disminució persistent del seu ni-
vell d’ingressos. 

- Quan la seva situació i perspectives 
econòmiques es poguessin veure afectades 
negativament afectant al manteniment de 
l’ocupació.

En el període de consultes si existeixen 
desacords es podran plantejar aquests a la 
Comissió Paritària que s’haurà de pronunciar 
en un termini màxim de 7 dies, si contínua 
sense haver-hi acord es podrà recórrer als 
procediments d’arbitratge.

4.6. Consell de Relacions  
Laborals i Negociació  
Col.lectiva

Es crea el Consell de Relacions Laborals i 
Negociació Col·lectiva en substitució de la 
Comissió Consultiva Nacional de Convenis 
Col·lectius, com a òrgan de consulta i asses-
sorament de caràcter tripartit i paritari.

S’encarregarà de realitzar anualment un 
informe sobre Negociació Col·lectiva, salaris 
i competitivitat.

Depenent del Consell es crearà 
l’Observatori de la Negociació Col·lectiva la 
funció de la qual serà elaborar estudis i infor-
mes sobre la negociació col·lectiva.
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4.7. Procediments no 
judicials

Els acords interprofessionals estatals o 
autonòmics hauran d’establir abans del 30 
de juny de 2012 procediments no judicials 
per resoldre els conflictes en matèria de:  

Vigència del Conveni.

Concurrència de convenis.

Conflictes col·lectius.

Discrepàncies en la Negociació del Con-
veni Col·lectiu.

4.8. Règim d’aplicació 
temporal de les mesures 
contingudes en el Reial 
Decret 7/2011

Les mesures relatives a la legitimació i a 
la flexibilitat interna negociada de les em-
preses seran aplicables a les comissions ne-
gociadores que es constitueixin i als períodes 
de consultes iniciats a partir de l’entrada en 
vigor del RD (11-06-2011).

Les regles sobre terminis de denúncia, 
terminis màxims d’inici i finalització de les 
negociacions seran aplicable als convenis la 
vigència pactada dels quals acabi a partir de 
l’entrada en vigor del RD.

La resta de normes contingudes en el Reial 
Decret s’aplicaran als convenis que se signin 
a partir de la seva entrada en vigor.
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