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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

EEllaabboorraacciióó  ddee  ccoonnvveenniiss  
ccooll··lleeccttiiuuss  

  
"El deure de negociar i la bona fe són dues cares de la mateixa 

moneda: cercar de manera positiva un acord" 

Rosa Quesada i Francisco Vila 
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Què és? 

ü Un conveni col·lectiu és, segons la definició de l'Organització 
Internacional del Treball, un acord escrit relatiu a condicions de treball i 
d’ocupació, celebrat entre un empresari, un grup d’empresaris o una o més 
organitzacions d’empresaris, d’una part, i de l’altra, una o més 
organitzacions representatives de treballadors o, en absència de sindicats, 
pot ser celebrat per representants dels treballadors interessats, degudament 
triats i autoritzats pels mateixos treballadors. 

ü A Espanya els subjectes legitimats per negociar depenen de l’àmbit 
territorial d’aplicació. En el cas de convenis d’empresa o d’àmbit inferior, 
l’empresari pot negociar ell mateix o bé delegar en altres persones; i per 
part dels treballadors estan legitimats: 
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§ El comitè d’empresa 

§ Els delegats de personal 

§ La representació sindical 

En l’àmbit superior a l’empresa estan legitimats: 

§ Els sindicats que tinguin la consideració de més representatius en 
l’àmbit estatal 

§ Els sindicats que tinguin la consideració de més representatius dins 
de l’àmbit de la Comunitat Autònoma respecte els convenis que no 
transcendeixin aquest àmbit 

§ Els sindicats que comptin amb un mínim del 10% dels membres de 
comitès d’empresa o delegats de personal en l’àmbit geogràfic i 
funcional al qual es refereixi el conveni 

§ Les associacions empresarials que comptin amb un 10% dels 
empresaris en l’àmbit geogràfic i funcional al qual es refereixi el 
conveni, sempre que donin feina a un percentatge igual o superior 
de treballadors 

ü Quant a contingut, els convenis col·lectius hauran de d’incloure com a 
mínim: 

§ Determinació de les parts que els concerten 

§ Àmbit personal, funcional, territorial i temporal 

§ Condicions i procediments per a la no aplicació del règim salarial 
que estableixi el mateix conveni, respecte les empreses incloses en 
l’àmbit del conveni quan aquest sigui superior al d’empresa, de 
conformitat amb  l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, que 
preveu la possibilitat de no aplicar-se el citat règim salarial a les 
empreses l’estabilitat econòmica de les quals pogués veure’s 
danyada com a conseqüència de tal aplicació 

§ Forma i condicions de denúncia del conveni, així com termini de 
preavís per aquesta denúncia 

§ Designació d’una comissió paritària de la representació de les parts 
negociadores per dilucidar quantes qüestions li siguin atribuïdes, i 
determinació dels procediments per solucionar les discrepàncies 
dins d’aquesta comissió 

§ Mesures d’igualtat i no discriminació per raons de gènere. En les 
empreses de més de 250 treballadors, caldrà negociar un pla 
d’igualtat 
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Eines 

Tot i l’àmplia autonomia negociadora que la llei reconeix a les parts, també 
imposa uns requisits formals estrictes. Alguns dels elements més importants del 
procés negociador són: 

 

ü Acta de constitució: ha de constar per escrit quins són els membres de 
les dues parts juntament amb les seves credencials de legitimació. Ha 
d’incloure el procediment de moderació de les sessions i un calendari o pla 
de negociació. 

ü Secretari: la llei estableix la designació d’un secretari per part de la 
taula. Té la funció d’assegurar la constància documental de les actes, 
confeccionar-les i custodiar-les. Pot tenir funció moderadora si així ho 
decideixen les parts. 

ü Assessors: les dues parts poden convocar lliurement assessors si els fan 
constar en l’acta de constitució. Tenen funcions d’assessorament i en cap 
cas de representació.  

ü President: és opcional. Pot establir-se una presidència rotatòria entre 
les parts. 

ü Actes parcials: documenten el procés negociador. La llei no exigeix que 
siguin un relat detallat de les diferents posicions. Solen recollir acords 
parcials i fites negociadores. Solen aprovar-se en la seva forma definitiva al 
començament de la següent sessió negociadora.  

ü Altres documents: si la negociació encalla pot requerir-se una acta de 
trencament de negociacions i un escrit de sol·licitud de mediació.  

La dada 

Segons les dades de convenis col·lectius publicades pel Ministeri de Treball i 
Immigració en base a les estadístiques de negociació col·lectiva, el 2005 es van 
registrar gairebé 5.800 convenis que afectaven a més de 1.300.000 empreses i 
a gairebé 10.800.000 treballadors. Quant a l’estructura de la negociació 
col·lectiva, el 75,4% dels convenis són d’empresa, encara que aquests convenis 
només engloben al 0,3% de les empreses amb conveni i al 10,8% dels 
treballadors. Si atenem al percentatge de treballadors afectats, del restant 
89,2%, el 0,7% correspon als convenis de grups d’empresa i el 88,5% als 
convenis sectorials. 
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PRESENTACIÓ A L’AUTORITAT LABORAL 

Registre dins el termini de quinze dies a 
comptar des de la data de la signatura. 

 

DIPÒSIT 

El conveni serà remès a l’òrgan públic de 
mediació, arbitratge i conciliació competent per 
al seu dipòsit.  

SOL·LICITUD DE NEGOCIACIÓ 

Els subjectes legitimats, normalment la part 
treballadora, envien una sol·licitud escrita per a 
iniciar les negociacions a l’altra part legitimada. 
Serà enviada una còpia d’aquesta comunicació a 
l’autoritat laboral. 

L’escrit ha d’incloure les matèries objecte de 
negociació o “taula reivindicativa”. 

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA 

En un termini màxim d’un mes la part 
interpel·lada ha de donar contestació.  Només 
podrà negar-se a negociar (per escrit i amb 
còpia a l’autoritat legal) en cas de causa legal o 
de conveni que no hagi vençut. 

El nombre màxim de membres per cadascuna 
de les representacions és de 12 en convenis 
empresarials i de 15 en les d’àmbit superior. 

ACORD 

Requereix del vot favorable de la majoria de 
cadascuna de les dues representacions. 

En qualsevol moment les parts poden acordar la 
intervenció d’un mediador. 



Unitat de Coneixement – Elaboració de convenis col·lectius 

Novembre 2008 

 
 

factorhuma.org  -5- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

 

 

 

 

 

 

 

L’experiència 

ü El sector tèxtil és un sector d’activitat productiva especialment 
susceptible als processos de globalització econòmica i a les seves 
dinàmiques de competència global i deslocalització.  Per això, la participació 
d’empresaris i sindicats en la negociació col·lectiva pren una especial 
transcendència a Catalunya. 

ü El 23 de març de 2006 es va arribar a un acord que presentava 
novetats respecte d’altres marcs col·lectius especialment en la seva atenció 
a la situació global i en l’especial protecció de les petites i mitjanes 
empreses: 

§ En l'apartat IV, es va crear un Observatori Industrial Tèxtil-
Confecció, que com a novetat respecte d’altres acords sectorials, 
s’articula des de l’àmbit sectorial, al subsectorial i fins a l’empresa 
mateixa 

§ En l’àmbit sectorial i subsectorial, es van concretar les magnituds 
que havien de ser objecte de seguiment amb caràcter anual, al 
mateix temps que s’analitzava la realitat internacional dels 
mercats i de la competència 

§ Van declarar-se com a matèries de seguiment explícit, entre 
d’altres: la realitat productiva i de les xarxes d’empreses–
proveïdors, subcontractació, filials, processos de reestructuració 
industrial i previsions, comerç exterior, evolució de l’ocupació i dels 
costos laborals, nivells formatius i necessitats, evolució 
tecnològica, tendències de disseny i consum, polítiques públiques 
de suport i desenvolupament, salut laboral i mediambiental, 
responsabilitat social corporativa 

§ Va establir-se un sistema de seguiment específic per a empreses 
de menys de 80 treballadors amb un fort component territorial 

PUBLICACIÓ 

Serà publicat en el BOE o en el butlletí oficial 
de la Comunitat Autònoma en funció de l’àmbit 
territorial. Des de la publicació es converteix en 
norma jurídica exigible. 

Les parts solen informar als seus representats 
ja durant el procés de negociació mitjançant la 
publicació de comunicats parcials i la difusió o 
consulta de les seves posicions. 
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§ En les empreses de més de 80 treballadors va regular-se un 
mecanisme estable per al seguiment de la seva evolució de futur. 
Es prestava especial atenció a les previsions productives, als 
processos d’internacionalització i al desenvolupament dels 
compromisos de responsabilitat social i innovació tecnològica 

§ L’acord també reforçava la presència directa de les federacions 
sindicals en aquests processos 

 

ü El maig de 2008 va signar-se el nou conveni amb vigència fins a 2010. 
Entre les novetats que incorpora estan: 

§ Complement a la I.T.  en cas d’Accident de Treball 

§ Equiparació progressiva de la jornada partida a la jornada contínua 

§ Posar en marxa i desenvolupar l’Estratègia Espanyola de Seguretat 
i Salut 

§ Mesures de flexibilitat (art. 37) amb una bossa de 104 hores 
d’ordenació de jornada 

§ Adaptació a la Llei d’Igualtat i a la Llei contra la violència de 
gènere 

 

ü Quant al procés de negociació, un repàs de les fites de la negociació de 
2008 ens mostra les tensions, els pronunciaments estratègics i la gestió dels 
tempo negociadors associats a aquests processos: 

§ El 31 de gener de 2008 es constitueix la comissió negociadora amb 
els representants de les empreses del sector i dels sindicats 

§ L’1 de febrer de 2008 els sindicats CCOO i UGT acorden establir 
una plataforma sindical unitària que cohesiona les principals 
reivindicacions dels dos sindicats. Aquest front negociador reforça 
la posició dels sindicats 

§ El 14 de març se celebra una reunió de la taula negociadora. A la 
sortida els sindicats constaten en un comunicat que les 
“diferències són de gran magnitud”, “no compartim la seva 
voluntat d’augmentar la flexibilitat” 

§ En la reunió del 27 de març s’arriba a un acord sobre formació i 
sobre l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut. Els sindicats 
consideren que en la resta de matèries “s’estan donant passes en 
la direcció adequada” 

§ En la reunió del 10 d’abril els sindicats denuncien una “negativa 
actitud empresarial” i la “voluntat d’allargar la negociació i fer 
passes enrere”. Proclamen una situació de “bloqueig”. Decideixen 
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fer assemblees conjuntes a tots els territoris com a mesura de 
pressió 

§ EL 30 d’abril s’anuncia el principi d’acord. Els sindicats el “valoren 
positivament”. Afirmen que la “contundència dels centenars 
d’assemblees ha fet modificar les posicions patronals” 

 

 

ü Generali Espanya és un Grup empresarial que opera en el mercat a 
través de dues companyies, Estrella Seguros i Vitalicio Seguros. Basen la 
seva activitat en un servei integral orientat al client en assegurances de 
vida, assegurances generals i plans de pensions. 

ü El març de 2007 van signar el IV Conveni del Grup Generali Espanya. 
Conté algunes mesures com ara: 

§ Conciliació vida familiar: reducció de jornada fins a un 1/8 per 
guarda legal, permís de paternitat de 15 dies naturals, acumulació 
del període de lactància en 15 dies laborables 

§ La comissió mixta de control i seguiment va afegir a les seves 
funcions ja establertes les de fer un seguiment de la igualtat i de la 
conciliació de la vida familiar i laboral 

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Albiol Montesinos. Convenios colectivos y acuerdos de empresa en el Derecho 
Español. Valencia: Editorial Ciss, 2008. 

Quesada Segura, Rosa ; Vila Tierno, Francisco. El procedimiento de negociación 
del convenio col·lectivo. Granada: Editorial Comares, 2002. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

LEGISLACIÓ: Negociació Col·lectiva 

Web on pot consultar-se el redactat dels convenis col·lectius, tant per sector 
com pels col·lectius d’empreses. 

http://www.derecho.com/legislacion/boe/categorias/558/Negociaci%C3%B3n%
20Colectiv.html 

 

El Sistema de negociación colectiva en España: un análisis con datos 
individuales de convenios 

Document del servei d’estudis del Banc d’Espanya on s’analitzen 
quantitativament els convenis col·lectiu i es tabulen els seus principals trets: 
duració, clàusules de revisió salarial, matèries subjectes a negociació, etc. 

http://www.bde.es/informes/be/ocasional/do0302.pdf 

 

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Número 68 de juliol de 2007 dedicat íntegrament a la negociació col·lectiva. 
Inclou articles sobre interpretació de convenis col·lectius, representativitat, 
funció pública i comissions paritàries. 

http://vlex.com/source/41/issue_nbr/%2368 

 

http://www.derecho.com/legislacion/boe/categorias/558/Negociaci%C3%B3n
http://www.bde.es/informes/be/ocasional/do0302.pdf
http://vlex.com/source/41/issue_nbr/%2368

