
En aquesta unitat aprendràs a...

■■ Conèixer la representació dels treballadors a l’empresa: 

sindical i unitària.

■■ Identificar les competències i garanties dels 

representants dels treballadors.

■■ Reconèixer les organitzacions empresarials.

■■ Comprendre què és un conflicte laboral i la seva classificació.

Representació a 
l’empresa i negociació 
col·lectivaUnitat

7

■■

1·· Saps què és un sindicat?

2·· Elabora una llista dels 
sindicats que coneguis.

3·· Coneixes alguna associació 
empresarial?

4·· Saps alguna causa per la 
qual els treballadors es posin en 
vaga?

Preguntes inicials
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En aquesta unitat podràs:

■■ Aprendre com gestionar els conflictes en una empresa.

Per al projecte final

Organitzacions 
empresarials RepresentativitatEMPRESARIS 

Classificació 

Mitjans de solució 

Mitjans de pressió 

–  Individual
–  Col·lectiu
–  Jurídic
– D’interès econòmic

Negociació directa, conciliació, 
mediació, arbitratge i jurisdicció 
social

– Vaga 
– Tancament patronal

CONFLICTES 
COL·LECTIUS

Àmbit d’aplicació

Contingut

Fases de la negociació

Adhesió i extensió

– Geogràfic
– Funcional
– Personal
– Temporal

– Parts negociadores
– Àmbit d’aplicació
–  Forma, termini i condicions de 

denúncia
– Comissió paritària
–  Procediment d’inaplicació del 

contingut del conveni

– Proposta de negociació
– Resposta
– Comissió negociadora
– Acord
– Registre i publicació

EL CONVENI 
COL·LECTIU

Representació sindical

Representació unitària

Secció sindical

Delegats sindicals

Delegats de personal

Comitè d’empresa

TREBALLADORS –  Elecció
–  Garanties
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1 >> El poder de direcció de l’empresari

El poder de direcció de l’empresari és quelcom innegable, però amb 
unes limitacions i una sèrie de drets a favor del treballador.

En els primers anys del capitalisme, l’empresari era l’amo absolut de 
l’empresa, sense possibilitat que els treballadors hi intervinguessin.

Els moviments socials del segle xix defensaven la intervenció dels tre-
balladors en l’organització de l’empresa; així van sorgir les primeres 
organitzacions sindicals.

1.1 > Representació dels treballadors a l’empresa

Els treballadors tenen dos tipus de representació a l’empresa (figura 1):

1.2 > Els sindicats

 Un sindicat és una associació permanent i sense ànim de lucre 
(sense benefici econòmic), de treballadors per compte aliè, que té com 
a objectiu la defensa i la millora de les condicions de treball dels seus 
afiliats enfront dels empresaris i les seves organitzacions.

El dret a la llibertat sindical es recull a la Constitució espanyola (arti-
cle 28) com un dret fonamental i es regula per la Llei Orgànica 11/1985, 
de Llibertat Sindical (LOLS).

Tots els treballadors tenen dret a sindicar-se lliurement per a la promo-
ció i defensa dels seus interessos econòmics i socials.

Queden exclosos del dret a la sindicació els jutges, magistrats, fiscals, 
forces armades i Guàrdia Civil.

1
Tipus de representació dels treballadors a l’empresa.

TIPUS DE REPRESENTACIÓ

Representació sindical: representen els 
treballadors afiliats als sindicals

Representació unitària: òrgans extrasindicals que 
representen tot el personal de l’empresa, estiguin 
o no afiliats a un sindicat

Secció sindical Delegats sindicals Delegats de personal Comitè d’empresa

–  Dret a fundar, suspendre o extingir un 
sindicat

–  Dret del treballador a afiliar-se o 
separar-se d’un sindicat

–  Dret a elegir lliurement els 
representants d’un sindicat

–  Dret a l’activitat sindical

LA LLIBERTAT 
SINDICAL INCLOU

Sindicat i Dret sindical

La paraula “sindicat” té origen 
grec. Ve de “sindike”, sin = junt i 
dike = justícia, al·ludint als defen-
sors de la justícia. 

El Dret sindical es reconeix i lega-
litza per primera vegada a Angla-
terra (1871).

Origen de l’1 de maig

A Chicago, l’1 de maig de 1886, 
milers de treballadors es van mani-
festar reivindicant la jornada labo-
ral de 8 hores diàries. Com a con-
seqüència, es van produir diverses 
morts i nombroses detencions.

La II Internacional (París, 1889) 
estableix la celebració mundial del 
Dia del Treball, en commemoració 
dels “màrtirs de Chicago”. 

El 1890, Espanya celebra per pri-
mera vegada l’1 de maig.
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Representativitat sindical

 La representativitat sindical mesura el grau d’audiència dels 
sindicats. Es determina pel número de representants obtinguts per 
les organitzacions sindicals en les eleccions a òrgans de representació 
unitària (comitès d’empresa i delegats de personal).

No s’ha de confondre la representativitat sindical amb el número de tre-
balladors afiliats a un sindicat. Hi ha diversos tipus de representativitat 
sindical (figura 2):

Els treballadors afiliats a un sindicat poden constituir:

–  Una secció sindical: en l’àmbit de l’empresa o centre de treball.
–  Delegats sindicals: seran elegits entre els treballadors afiliats, que 

representin la secció sindical, però només en empreses amb més de 
250 treballadors.

Per tant, els sindicats actuen a l’empresa a través de les seccions sindi-
cals, i cada sindicat decidirà tenir o no una secció sindical.

2
Tipus de representativitat sindical.

Els sindicats que en aquest àm-
bit tenen un mínim del 10% dels 
membres del comitè d’empresa o 
delegats de personal. Actualment, 
en l’àmbit espanyol, tindrien 
aquesta qualificació CCOO i UGT

SINDICATS MÉS 
REPRESENTATIUS  

A ESCALA ESTATAL

Els sindicats que en aquest àm-
bit acreditin almenys el 15% dels 
representants dels treballadors a 
les empreses i sempre que comp-
tin amb un mínim de 1.500 repre-
sentants

SINDICATS MÉS 
REPRESENTATIUS  
A ESCALA DE LES 

COMUNITATS  
AUTÒNOMES

Els sindicats que, a part dels àm-
bits geogràfics anteriors i en de-
terminats àmbits funcionals (per 
exemple, ferrocarril), han obtin-
gut almenys un 10% dels repre-
sentants dels treballadors a les 
empreses

SINDICATS 
SUFICIENTMENT 
REPRESENTATIUS

–  Crear seccions sindicals
–  Celebrar reunions, recaptar quotes i distribuir informació 

sindical fora de les hores de treball
–  Rebre informació que li remet el sindicat

DRETS DELS TREBALLADORS  
AFILIATS A UN SINDICAT

Sindicats a Catalunya

A les següents pàgines web podràs 
trobar informació sobre els sindi-
cats més coneguts a Catalunya: 

–  www.ccoo.cat 
– www.ugt.cat 
– www.cgtcatalunya.cat 
– www.usoc.es 

Drets de la secció  
sindical segons el número  
de treballadors

Drets 
≤ 250 
treb.

> 250 
treb.

Crear 
seccions 
sindicals.

X X

Elegir 
delegat 
sindical.

X

Negociació 
col·lectiva.

X

Tenir  
tauler 
d’anuncis.

X

Tenir  
local de 
reunions.

X
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Representació unitària

 La representació unitària és la representació de tots els treballa-
dors de l’empresa, estiguin o no afiliats a un sindicat.

La representació unitària es realitza a través dels delegats de personal i 
membres del comitè d’empresa.

–  Delegats de personal (article 62 de l’Estatut dels Treballadors [ET]): 
constitueixen la representació mancomunada (de comú acord) dels 
interessos dels treballadors a les empreses d’entre 10 i 49 treballa-
dors. 
Podrà existir un delegat de personal a les empreses d’entre 6 i 10 tre-
balladors, si així ho decideixen per majoria. Les empreses amb menys 
de 6 treballadors no tenen delegat de personal.

–  Comitè d’empresa (article 63 de l’ET): és l’òrgan representatiu dels 
treballadors d’empreses de 50 treballadors o més. 
En empreses amb dos o més centres de treball a la mateixa província, 
o en municipis limítrofs amb menys de 50 treballadors, però que en 
el seu conjunt sumin aquesta quantitat, es constituirà un comitè 
d’empresa conjunt.
Quan uns centres tinguin 50 treballadors i altres de la mateixa provín-
cia no, en els primers es constituiran comitès d’empresa propis i amb 
tota la resta es constituirà un comitè d’empresa conjunt.

Delegats de personal

Número de treballadors  
de l’empresa

Número de delegats  
de personal

De 6 a 10 treballadors. Un delegat de personal si es 
decideix per majoria.

D’11 a 30 treballadors. Un delegat de personal.

De 31 a 49 treballadors. Tres delegats de personal.

Comitè d’empresa

Número de treballadors  
de l’empresa 

Membres del comitè  
d’empresa

De 50 a 100 treballadors. 5 membres.

De 101 a 250 treballadors. 9 membres.

De 251 a 500 treballadors. 13 membres.

De 501 a 750 treballadors. 17 membres.

De 751 a 1.000 treballadors. 21 membres.

De 1.000 en endavant. 2 membres més per cada 1.000  
o fracció, màxim 75 membres.
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L’elecció dels representants unitaris dels treballadors s’ha de realitzar 
conforme a la llei, tenint en compte que hi participen tots els treba-
lladors de l’empresa, estiguin o no afiliats a un sindicat. No s’han de 
confondre els conceptes següents (figura 3).

Poden presentar candidats per a la representació unitària: els sin-
dicats, les coalicions de sindicats i els treballadors independents (sense 
afiliació sindical) que avalin la seva candidatura amb un número de 
signatures d’electors equivalent al triple dels llocs a cobrir.

Comitè d’empresa conjunt

L’empresa FANALS, SA, amb els seus tres centres de treball a Bilbao, suma 57 treballadors: centre 1: 30 
treballadors; centre 2: 20 treballadors; centre 3: 7 treballadors. S’agruparan els tres centres de treball 
constituint una sola unitat electoral de 57 treballadors i s’elegirà comitè d’empresa conjunt en aquesta 
unitat.

Exemples 1

3
Requisits per ser elector i elegible.

ELECTORS

Majors de 16 anys amb una antiguitat d’1 mes a 
l’empresa

ELEGIBLES 

Majors de 18 anys amb una antiguitat de 6 mesos a 
l’empresa

Requisits per ser elector i elegible

El Marc, amb 35 anys d’edat, va ser contractat fa 3 mesos com a cap de taller en una empresa del sector 
del metall. Han convocat eleccions sindicals a la seva empresa. Pot ser elector i elegible?

Solució

El Marc compleix amb els requisits per ser elector, però no pot ser elegible en no tenir una antiguitat de 
més de 6 mesos a l’empresa.

Casos pràctics 1

Activitats

1·· Imagina que a Catalunya, el sindicat “X” és el més representatiu. Què vol dir això?

2·· El Màrius treballa en una empresa que té una plantilla de cinc treballadors. Poden elegir un delegat de per-
sonal? Raona la teva resposta.

3·· El Carles es presenta com a candidat independent a les eleccions convocades a la seva empresa, encara que 
no està afiliat a cap sindicat. És possible?
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2 >>  Procés electoral per elegir els 
representants dels treballadors

El procés electoral consisteix en votar i elegir els futurs representants 
dels treballadors (article 69 i següents de l’ET). Es realitza cada 4 anys i se 
celebra per fi del mandat, augment de plantilla, etc.

A les eleccions per al comitè d’empresa, el cens d’electors i elegibles es 
distribueix en dos col·legis, un d’integrat per tècnics i administratius i 
un altre, per treballadors especialistes i no qualificats.

–  Per elegir els membres del comitè d’empresa, cada elector pot donar 
el seu vot a una sola de les llistes presentades (llista tancada). Cada 
llista conté tants candidats com llocs a cobrir.

–  A les eleccions a delegats de personal, cada elector pot donar el seu 
vot a un número màxim d’aspirants igual al de llocs a cobrir, dins de 
la llista de candidats (llista oberta).

L’assignació dels representants es realitza de la manera següent:

–  Els sindicats més representatius 
–  Els sindicats amb un mínim del 10% dels representants als òrgans 

del centre de treball
–  Els treballadors del centre de treball per majoria

QUI PROMOU LES  
ELECCIONS A REPRESENTANTS  

DELS TREBALLADORS?

Assignació de representants dels treballadors

En l’elecció de delegats de 
personal, resulten elegits els 
candidats que hagin obtingut 
el major número de vots.

En l’elecció de membres del comitè d’empresa, 
s’aplica el sistema de representació proporcional, 
atribuint a cada col·legi el número de membres que 
li correspongui, d’acord amb el quocient que resulti 
de: el núm. total de representants a elegir x el 
núm. de treballadors del col·legi electoral, dividit 
entre el núm. total de treballadors de l’empresa/
centre.

No tindran dret a l’atribució 
de representants les llistes 
que no aconsegueixin el 5% 
dels vots.

Assignació de representants dels treballadors

A una empresa amb 1.000 treballadors, 150 dels quals estan al col·legi de tècnics i administratius i 850, al 
d’especialistes i no qualificats, li corresponen 21 representants en total. Apliquem el vist anteriorment per 
saber-ne l’assignació: 21 × 150 / 1.000 = 3,15. Aquest col·legi tindria 3 representants; 21 × 850 / 1.000 = 17,85. 
Aquest altre col·legi tindria 18 representants. 

Exemples 2

Activitats

4·· Cada quant temps es realitzen les eleccions a representants dels treballadors? Per quines causes?

5·· Quines diferències existeixen entre llista oberta i llista tancada?
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3 >>  Competències i garanties 
dels representants 
dels treballadors

 Les competències són les atribucions i les funcions que tenen els 
delegats de personal i els membres del comitè d’empresa.

Aquestes competències estan recollides a la llei (figura 4).

Els representants, segons el número de treballadors que tingui l’empresa, 
tindran les següents hores mensuals retribuïdes:

4
Competències laborals dels delegats de personal i membres del comitè d’empresa.

COMPETÈNCIES 
(ART. 64 ET)

Crèdit d’hores mensuals retribuïdes dels representants dels 
treballadors

Núm. de treballadors al centre/empresa Núm. d’hores

Fins a 100 treballadors. 15 hores/mes.

De 101 a 250 treballadors. 20 hores/mes.

De 251 a 500 treballadors. 30 hores/mes.

De 501 a 750 treballadors. 35 hores/mes.

De 751 en endavant. 40 hores/mes.

Altres: eleccions, informació sobre la 
venda de béns de l’empresa, plans 
d’igualtat de tracte, mesures per preve-
nir l’assetjament, etc.

Controlar el compliment de les 
condicions de treball i de les nor-
mes de prevenció de riscos laborals 
i Seguretat Social

Estar present si ho sol·licita el treballador en el 
moment de la signatura del rebut de la quitança

Rebre informació sobre: l’evolució 
del sector al qual pertany l’empresa, 
dades empresarials, contractes, esta-
dístiques sobre absentisme, accidents 
de treball, malalties professionals i 
sancions imposades

Emetre un informe previ i no vinculant 
sobre: reestructuració de plantilles, 
ERO, modificació d’horaris, jornades 
i sous
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 Les garanties són els drets que permeten que els representants 
dels treballadors puguin desenvolupar lliurement la seva tasca repre-
sentativa, dins dels límits legals establerts, i evitar la intromissió de 
l’empresari mitjançant represàlies o altres mitjans.

Les garanties també estan recollides a la llei (figura 5).

5
Garanties laborals dels delegats de personal i membres del comitè d’empresa.

GARANTIES  
(ART. 68 ET)

Obertura d’expedient contradictori

Un treballador, membre d’un comitè d’empresa, és sancionat per una falta molt greu per la seva empresa. 
Arribat el cas, fins i tot podria ser acomiadat. És possible?

Solució

No, perquè en aquests casos la llei empara aquest membre del comitè d’empresa, ja que és obligatòria 
l’obertura d’un expedient contradictori, escoltar l’interessat i, si és procedent, el propi comitè d’empresa. 
Per tant, l’empresa ha actuat en contra de l’establert a la llei.

Casos pràctics 2

Activitats

6·· Elabora una taula esmentant quatre competències i dues garanties laborals dels delegats de personal i dels 
comitès d’empresa conforme al desenvolupat en aquesta unitat.

Disposar d’unes hores mensuals retribuï-
des per a l’exercici de les seves funcions 
de representació. Es pot pactar en conve-
ni acumular hores fins a un màxim legal, 
quedant així rellevats del seu lloc de tre-
ball (alliberats sindicals)

En cas d’acomiadament improce-
dent, els representants dels treba-
lladors poden elegir entre tornar a 
l’empresa o ser indemnitzats

Prioritat o permanència a l’em-
presa en els supòsits de suspensió 
o extinció per causes tecnològi-
ques o econòmiques i en els supò-
sits de mobilitat geogràfica

No ser acomiadat ni sancionat durant 
l’exercici de les seves funcions ni dins de 
l’any següent a l’expiració del seu man-
dat, si la sanció pretén basar-se en l’acció 
del treballador en l’exercici de la seva 
representació

Expressar amb llibertat les 
seves opinions en les matèries 
relatives a l’àmbit de la seva 
representació

Obertura d’expedient contradic-
tori si és objecte de sanció greu 
o molt greu; és a dir, escoltar 
l’interessat abans d’imposar o no 
la sanció i, si és procedent, a la 
representació unitària o sindical
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4 >> Les organitzacions empresarials

 Les organitzacions empresarials són associacions d’empresaris 
creades per a la defensa dels seus interessos socials i econòmics.

Les organitzacions empresarials estan regulades a la Llei 19/1997, sobre 
Dret d’Associació Sindical.

La representativitat de les organitzacions empresarials està determina-
da pel número d’empreses i de treballadors que ocupen en un àmbit 
concret:

–  Àmbit estatal: les organitzacions que comptin amb un mínim del 
10% dels empresaris sempre que ocupin almenys aquest mateix per-
centatge de treballadors en tot l’Estat.

–  Àmbit autonòmic: les organitzacions que agrupin almenys el 15% 
dels empresaris i ocupin aquest percentatge de treballadors en una 
comunitat autònoma.

Algunes associacions empresarials molt representatives a Catalunya són 

Foment del Treball Nacional, la CECOT i PIMEC-SEFES. 

6
Pàgina web de la Pimec: http://web.pimec.org

Activitats

7·· Imagina que a Catalunya existeix una associació empresarial que agrupa el 10% de les empreses i, al seu torn, 
ocupa un 10% de treballadors d’aquesta mateixa comunitat. Aquesta associació empresarial tindrà representativitat 
en el teu àmbit autonòmic? Raona la teva resposta.

8·· Quines són les associacions més representatives d’empresaris a Catalunya?

Principals organitzacions 
empresarials a Catalunya

A les següents pàgines web podràs 
trobar informació sobre algunes 
organitzacions empresarials a Cata-
lunya: 

–  www.foment.com 
–  www.cecot.org 
–  http://web.pimec.org
–  www.aijec.cat 
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5 >> El conflicte laboral

 Un conflicte laboral sorgeix per diferències entre l’empresa i els 
treballadors sobre qualsevol matèria objecte de la relació laboral.

5.1 > Classificació dels conflictes laborals

Els conflictes laborals es classifiquen segons el número de persones 
afectades:

–  Individual: sorgeix entre el treballador i l’empresari, i la seva solució 
afecta exclusivament les parts implicades.

–  Col·lectiu: sorgeix entre els treballadors i l’empresa i la seva solució 
afecta tots els treballadors de l’empresa, presents i futurs.

Per raó de la matèria:

–  Jurídic: sorgeix per la diferent interpretació d’una norma.
–  D’interès econòmic: sorgeix amb la pretensió d’establir o canviar les 

normes per al reconeixement de drets.

5.2 > Mitjans de solució pacífics de conflictes laborals

Quan sorgeix un conflicte laboral, tant empresari com treballador hau-
ran d’intentar arribar a un acord (negociació directa).

El Dret del Treball regula mitjans de solució pacífics de conflictes quan 
la negociació resulta insuficient per arribar a un acord.

5.3 > Mitjans de solució no pacífics de conflictes laborals

El Dret del Treball també regula mitjans de solució no pacífics, com la 
vaga i el tancament patronal. La vaga és un dret fonamental reconegut 
a la Constitució (article 28) per a tots els treballadors per compte aliè, 
tant en l’àmbit privat com en el públic, essent aquesta condició la que 
priva autònoms, TRADE, pensionistes i aturats d’aquest dret. Queden ex-
closos d’aquest dret els jutges, magistrats, fiscals i les forces armades de 
caràcter militar. Té com a finalitat la defensa dels interessos i drets dels 
treballadors mitjançant l’aturada de l’activitat laboral. La relació laboral 
segueix vigent però se suspenen les obligacions bàsiques de l’empresari 
(pagar el sou) i del treballador (treballar). Es consideren vagues il·legals:

–  Les de zel o reglament: els treballadors realitzen la seva activitat amb 
tanta minuciositat que col·lapsen la producció o prestació dels serveis.

–  Les rotatòries o articulades: per exemple, les aturades parcials de tre-
balladors per grups, seccions o centres de treball.

–  Les realitzades per motius polítics i les de solidaritat.

Mitjans de solució pacífics amb intervenció d’un tercer aliè als interessos de les parts

Conciliació Mediació Arbitratge

Es pretén arribar a una solució entre les 
parts a través d’un conciliador, que té 
com a missió aproximar postures però 
sense proposar solucions.

El mediador ajuda les parts i pre-
senta propostes de solució no vin-
culants.

Hi intervé un àrbitre que resoldrà 
el problema dictant una resolució 
(laude arbitral) d’obligat compli-
ment per a les parts.

Normativa reguladora  
de la vaga

La vaga està regulada pel Reial 
decret llei 17/1997, sobre relacions 
de treball.

Legitimació de la declaració 
de dret a la vaga

Estan legitimats per declarar la 
vaga:

–  Els representants dels treballa-
dors per decisió majoritària.

–  Els treballadors, per majoria sim-
ple, adoptada en assemblea.

–  Les organitzacions sindicals més 
representatives.

Descompte als treballadors 
en vaga

La quantitat a descomptar als tre-
balladors en vaga inclourà el salari 
dels dies de vaga més la part de la 
retribució corresponent al descans 
setmanal, així com dels dies festius 
corresponents a aquest període de 
vaga.
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–  Les novadores: pretenen alterar, durant la seva vigència, el pactat en 
conveni; per exemple, una pujada salarial no acordada en conveni.

–  Les estratègiques o de serveis estratègics: per exemple, a la cadena 
de muntatge d’una fàbrica de cotxes, un grup concret de treballadors 
podria paralitzar la fàbrica.

–  Ocupar el centre de treball sense cap tipus de justificació.
–  Les vagues que es produeixin en contra de la llei.

Es presumeixen vagues legals la resta. Requisits: els representants dels 
treballadors han de comunicar la declaració de vaga, per escrit a les em-
preses afectades i a l’autoritat laboral, amb 5 dies d’antelació (si afecta 
els serveis públics, 10 dies) indicant-hi: motius, data d’inici i composició 
del comitè de vaga, que està format per un màxim de 12 treballadors 
afectats pel conflicte i les seves funcions són garantir els serveis mínims 
i tractar d’arribar a un acord.

Quan es tracti de vagues en serveis essencials (per exemple, la sanitat), el 
Govern podrà fixar uns serveis mínims d’obligat compliment.

Efectes de la vaga:

El contracte de treball queda en suspens. Així, durant els dies de vaga:

–  Els treballadors no cobren el seu salari, ni la part proporcional de les 
pagues extra, diumenges i festius.

–  Se suspèn l’obligació a cotitzar, tant de l’empresari com del treballador 
(que romandrà en situació d’alta especial).

–  Cal respectar la llibertat de treballar dels que no desitgin fer vaga.
–  L’empresari no podrà substituir els treballadors que facin vaga.
–  Els dies de vaga no poden ser descomptats de les vacances.

El tancament patronal es caracteritza pel següent:

El tancament patronal no apareix recollit a la Constitució, sinó que és un 
mer dret cívic, que s’ha de limitar al temps indispensable.

Els efectes del tancament patronal són els mateixos que els produïts 
per la vaga, és a dir, la suspensió dels contractes de treball, sense que els 
treballadors tinguin dret al cobrament del seu salari. L’empresari no pot 
procedir al tancament sense concórrer causa justa.

Activitats

9·· El Roger és conductor d’autobús de l’empresa municipal de transports. D’aquí a pocs dies hi ha convocada una 
vaga. Ha rebut una comunicació de la seva empresa per la qual ha estat designat per prestar serveis mínims aquell 
dia. S’hi pot negar? En cas de negar-s’hi, què li podria passar? Debateu-ho a classe.

Antecedents del dret  
a la vaga

La primera vaga organitzada en la 
història va ser a Egipte i va paralit-
zar la construcció d’una piràmide, 
fet que va obligar el faraó a satisfer 
les demandes dels vaguistes.

En temps de Carles II, l’embruixat, 
el servei de palau es va declarar 
en vaga perquè no se’l pagava. El 
marquès dels Balbases la va resol-
dre pagant-los tots els retards de la 
seva butxaca.

Excepcions de l’exercici  
de dret de vaga

Queden exclosos de l’exercici del 
dret de vaga:

– Jutges i magistrats, fiscals.
– Forces armades.
– Guàrdia Civil.

Suspensió col·lectiva del treball i tancament temporal del centre de treball per iniciativa 
de l’empresa. És una mesura excepcional

L’empresari podrà acordar-lo en cas de vaga, violència o dany greu per a les persones o les 
coses, ocupació il·legal del centre de treball o perill cert que es produeixi, la inassistència 
o les irregularitats en el treball que impedeixin greument el procés normal de producció

TANCAMENT 
PATRONAL
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6 >> El conveni col·lectiu

 El conveni col·lectiu és un acord escrit celebrat entre els repre-
sentants dels treballadors i dels empresaris per regular les condicions 
de treball, sindicals i econòmiques.

6.1 > Àmbit d’aplicació del conveni col·lectiu

L’àmbit d’aplicació del conveni col·lectiu fa referència a l’espai geogrà-
fic, funcional, personal i temporal en què es podrà aplicar. Els subjectes 
legitimats per negociar un conveni col·lectiu dependran del seu àmbit 
d’aplicació (figura 7):

6.2 > Contingut mínim dels convenis col·lectius

Els convenis col·lectius podran regular matèries d’índole econòmica, 
laboral, sindical i totes les que afectin les condicions de treball i l’àmbit 
de relacions de treballadors i empresaris. El contingut mínim dels con-
venis col·lectius farà referència a (figura 8):

7
Àmbit d’aplicació del conveni col·lectiu.

Geogràfic Funcional Personal Temporal

És el territori en què 
resulta aplicable el con-
veni: nacional, autonò-
mic, provincial i local

Branca o sector d’ac-
tivitats al qual resulta 
aplicable. Per exemple, 
construcció, metall i co-
merç minorista

Treballadors als quals 
resulta aplicable: pot 
afectar tots els treba-
lladors d’una empresa 
o exclusivament un grup 
professional (conveni 
franja)

Durada o vigència del 
conveni: l’acorden les 
parts negociadores

ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU

8
Contingut mínim d’un conveni col·lectiu.

Determinació de 
les parts que els 
concerten

Àmbit personal, 
funcional, territo-
rial i temporal (vi-
gència)

Procediments per 
resoldre les discre-
pàncies que puguin 
sorgir per no aplicar 
les condicions de 
treball de l’article 
82.3 de l’ET, quan 
concorrin causes 
econòmiques, tècni-
ques, organitzatives 
o de producció

Forma, termini i 
condicions de de-
núncia del conveni

Si no hi ha denún-
cia, es prorroguen 
d’any en any

Designació d’una 
comissió paritària 
de la representa-
ció de les parts 
negociadores, per 
resoldre les discre-
pàncies que puguin 
sorgir en la inter-
pretació i l’aplica-
ció del conveni

Article 37 de la  
Constitució:

“La llei garantirà el dret a la 
negociació col·lectiva entre 
els representants dels treba-
lladors i els empresaris, així 
com la força vinculant dels 
convenis”.
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Transcorregut 1 any des de la denúncia del conveni col∙lectiu sense que 
s’hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquell perdrà 
vigència, llevat de pacte en contra, i s’aplicarà, si n’hi hagués, el conveni 
col∙lectiu d’àmbit superior i, en el seu defecte, l’ET.

6.3 > Fases del procés de la negociació col·lectiva

Per negociar col·lectivament, primer cal conèixer les parts legitimades 
per fer-ho (article 87 de l’ET).

Les fases de la negociació col·lectiva són les següents (figura 9):

6.4 > Adhesió i extensió dels convenis col·lectius

Les parts legitimades per negociar un conveni es podran adherir, de 
comú acord, a la totalitat d’un conveni col·lectiu en vigor, si no estan 
afectades per un altre, comunicant-ho a l’autoritat laboral competent 
a efectes de registre (article 92 de l’ET); per exemple, l’adhesió de 
l’empresa LLIBRES, SA, al conveni col·lectiu de l’empresa UNIÓ DE 
LLIBRES, SA.

Parts legitimades de la negociació col·lectiva

Treballadors Empresaris

–  Comitè d’empresa.
–  Delegats de personal.
–  Seccions sindicals.
–  Sindicats més representatius.

–  Empresari, o els seus represen-
tants.

–  Organitzacions empresarials.

9
Fases de la negociació col·lectiva.

Proposta  
de negociació

La negociació col·lec-
tiva començarà amb la 
comunicació a l’altra 
part de la intenció de 
negociar un conveni

Es farà per escrit, in-
dicant la representació 
que ocupa, l’àmbit ge-
ogràfic i el personal al 
qual s’estendrà el con-
veni i les matèries so-
bre les quals es desitja 
negociar

D’aquest escrit s’envi-
arà còpia a l’Adminis-
tració laboral

Resposta

La part receptora, en el 
termini d’1 mes, haurà 
de respondre per escrit 
i acceptar la proposta 
(llevat que es tracti 
de negociar un conveni 
encara vigent o els qui 
pretenguin negociar no 
comptin amb legitima-
ció suficient)

Constitució de la 
comissió negociadora

En el termini d’1 mes des 
de la recepció de la co-
municació, es crearà una 
comissió negociadora, 
amb un número màxim de 
13 membres per cada una 
de les parts, en convenis 
d’àmbit empresarial, i 15 
en convenis d’àmbit supe-
rior

La comissió, en el termini 
de 15 dies des de la seva 
constitució, realitzant-la 
de bona fe per arribar a 
un acord. Aquest acord 
s’haurà d’aprovar per ma-
joria de cada una de les 
parts

Registre i publicació

L’acord serà signat per 
les parts i en 15 dies el 
presentaran a l’autori-
tat laboral per al seu 
registre

En el termini de 10 dies, 
es procedirà al seu dipò-
sit (Servei de Concilia-
cions Individuals [l’SCI]) 
i simultàniament a la 
seva publicació al But-
lletí Oficial de l’Estat o 
al butlletí oficial de la 
comunitat autònoma o 
de la província corres-
ponent (A Catalunya, el 
DOGC) o de la província 
(el BOP)

Prioritat d’aplicació  
del conveni col·lectiu

Les condicions establertes en un 
conveni d’empresa tindran priori-
tat d’aplicació respecte del con-
veni sectorial estatal, autonòmic o 
d’àmbit inferior.

Quan concorrin causes 
econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció

L’empresa podrà no aplicar el con-
veni en les matèries de jornada, 
horari, distribució de temps, règim 
del treball a torns, salaris, sistemes 
de treball i rendiments i comple-
ments d’incapacitat temporal.
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El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social o l’òrgan competent de les 
comunitats autònomes podran estendre les disposicions d’un conveni 
col·lectiu en vigor a una pluralitat d’empreses i treballadors o a un sector 
o subsector de l’activitat, pels perjudicis derivats de la impossibilitat de 
subscriure un conveni col·lectiu degut a l’absència de parts legitimades 
per fer-ho; per exemple, l’extensió del conveni col·lectiu del sector de 
finques urbanes de la província de Saragossa al mateix sector de la Co-
munitat Autònoma de la Rioja.

6.5 > Concurrència de convenis col·lectius

Un conveni col·lectiu, durant la seva vigència, no es podrà veurà 
afectat per convenis d’àmbit diferent, llevat de pacte en contra i en el 
següent cas:

Les condicions establertes en un conveni d’empresa tindran prioritat 
sobre el conveni sectorial estatal, autonòmic o d’àmbit inferior en 
certes matèries: la retribució, l’abonament o la compensació de les 
hores extraordinàries, la retribució específica del treball a torns, 
l’horari i la distribució del temps de treball, el règim de treball a 
torns, la planificació anual de les vacances, l’adaptació a l’empresa 
del sistema de classificació professional, l’adaptació dels aspectes de 
les modalitats de contractació que s’atribueixen als convenis d’em-
presa, les mesures per afavorir la conciliació entre la vida laboral, 
familiar i personal, i les altres que disposin els acords i els convenis 
col·lectius.

No aplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu

L’empresa SERUS, SA, davant de la situació econòmica tan adversa en què es troba submergida, ha decidit 
negociar amb els representants dels treballadors la no aplicació a l’empresa de les condicions de treball 
previstes al conveni col·lectiu aplicable. Això és legal?

Solució

Sí, quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, per acord entre l’empresa 
i els representants dels treballadors legitimats per negociar un conveni col·lectiu, es podrà procedir (previ 
desenvolupament d’un període de consultes) a no aplicar a l’empresa les condicions de treball previstes al 
conveni col·lectiu aplicable. Si no hi ha acord, decideix l’empresari.

Casos pràctics 3

Activitats

10·· Què és un conveni col·lectiu?

11·· En què consisteix el procediment d’inaplicació del contingut dels convenis col·lectius?

12·· Qui està legitimat per negociar un conveni col·lectiu?

13·· La Carla no coneix les fases de negociació d’un conveni col·lectiu: resol-li el dubte i explica’ls-hi.

14·· Explica, amb les teves pròpies paraules, en què consisteix l’adhesió i l’extensió a un conveni col·lectiu.
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Número de membres i garanties (comitè d’empresa), expedient contradictori,  
hores retribuïdes dels representants dels treballadors i dret a la vaga

1·· Els treballadors de l’empresa PH, SA, estan representats per un comitè d’empresa format per cinc membres. 
El comitè ha rebut la següent notificació de l’empresa:

Es demana:

a) Quina serà la plantilla de treballadors d’aquesta empresa, tenint en compte el número de membres que integren 
el comitè d’empresa?
b) Consideres que, en principi, l’empresa actua legalment, d’acord amb els fets?
c) Maria Camps Rovira pot intervenir en aquest tràmit? Identifica les garanties que té en aquest cas.
d) Determina si els membres d’aquest comitè tenen dret a disposar d’hores retribuïdes per dedicar-les a les fun-
cions de representació; en cas afirmatiu, indica el número d’hores i la seva possible assignació.

2·· Les principals associacions del sector del transport convoquen una aturada indefinida com a mesura de pressió 
per forçar el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a atendre una sèrie de demandes del col·lectiu que tractin 
de pal·liar les fortes pèrdues que suposa per a les empreses el sobrecost del gasoil. Com a solució, sol·liciten 
al Ministeri la creació d’un gasoil professional per als transportistes, similar al que ja tenen altres sectors, com 
l’agricultura i la pesca, amb la finalitat d’evitar el tancament d’empreses. Es demana:

a) És legítim el dret a la vaga d’aquest col·lectiu de treballadors?
b) En quin termini legal cal comunicar a l’autoritat laboral competent el dret a la vaga i que aquesta sigui 
legal?
c) Reflexiona i aporta, segons el teu criteri, comentaris sobre la justificació del dret a la vaga d’aquest col·lectiu 
de treballadors i la seva repercussió en altres àmbits. Debateu-ho a classe.

Casos finals

PH, SA
c/ dels Tarongers, 5
Tarragona

AL COMITÈ D’EMPRESA

La direcció d’aquesta empresa ha procedit a obrir un expedient 
contradictori a la treballadora i membre del comitè d’empresa, la 
senyora Maria Camps Rovira, per haver convocat i celebrat una as-
semblea durant la jornada laboral del dia 15 de març d’aquest any 
amb l’oposició expressa del representant legal de l’empresa.

Es concedeix al comitè d’empresa el termini de 5 dies per tal que, 
amb l’audiència de la interessada, al·legui el que consideri oportú i 
proposi les proves que estimi pertinents en descàrrec seu.

Tarragona, 28 de març de 2018

Signat:

El director
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1·· L’empresa LLUMS, SA, té tres centres de treball a la mateixa província; no arriba a 50 treballadors amb la suma 
de tots. Centre 1: 5 treballadors. Centre 2: 18 treballadors. Centre 3: 11 treballadors.

Respon les preguntes següents:

a) Es poden agrupar els tres centres de treball a efectes de constituir un òrgan de representació de tots els tre-
balladors? En cas afirmatiu, de quin òrgan de representació es tractaria?
b) Si has decidit que no, quins òrgans de representació dels treballadors correspondria en cada centre de 
treball?

2·· A l’empresa RIALLES, SL, amb una plantilla de 120 treballadors, se celebraran eleccions al comitè d’empresa. La 
plantilla està formada per 85 treballadors amb més de 6 mesos d’antiguitat a l’empresa, 73 dels quals són espanyols 
majors d’edat i quatre són menors de 18 anys; vuit són estrangers majors d’edat i 35 són treballadors espanyols, 
majors d’edat, amb una antiguitat a l’empresa inferior a 6 mesos. Quants treballadors es poden presentar com a 
candidats a les eleccions? Raona la teva resposta.

3·· A les eleccions realitzades per a la representació unitària, els sindicats A, B, C i D han obtingut els següents 
percentatges de representació. Identifica el nivell de representativitat de cada sindicat conforme a l’estudiat:

4·· Una empresa té 32 treballadors. S’hi celebren eleccions unitàries. Respon les preguntes següents:

a) Si una de les paperetes presentades a la votació assigna vots a cinc aspirants, és vàlida? Raona la teva resposta.
b) Les paperetes de l’elecció anterior, han de contenir una llista oberta o tancada? O han d’existir paperetes amb 
diferents llistes, segons les candidatures presentades?

5·· L’empresa FRUIT & COMPANY acaba d’aterrar al nostre país. El seu negoci consisteix en comercialitzar fruites 
exòtiques, però desconeix com funcionen aquí les organitzacions empresarials, així com la seva representativitat.

Conforme a l’estudiat a la unitat, pots aclarir a aquesta empresa tots els dubtes sobre aquestes organitzacions?

6·· Els treballadors de l’empresa XOCOLATES VALOR, SA, decideixen realitzar una vaga després de no arribar a 
un acord en la negociació del seu conveni col·lectiu. Aquesta vaga consistirà en realitzar la seva activitat amb 
minuciositat, però col·lapsant així la producció.

Quin dilema! Això és legal? Pot tenir conseqüències legals per als treballadors? Raona la teva resposta.

7·· L’empresa PIRULETES, SA, davant dels greus incidents produïts a l’empresa (agressió física a diversos treba-
lladors i danys greus en les instal·lacions), decideix tancar l’empresa temporalment.

a) És legal aquesta actuació? Per què?
b) Durant quant temps podria tancar l’empresa?
c) Els treballadors tenen dret al cobrament del seu salari durant el temps que duri el tancament?

Activitats finals

Sindicat Escala estatal Comunitats autònomes

A 30% representants. 25% representants.

B 8% representants. 15,83% representants.

C 2,58% representants. 3,33% representants.

D 11,95% representants. 12,50% representants.
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1·· Pregunta a les persones adultes de la teva família o a coneguts sobre les 
qüestions següents: nom de l’empresa on treballen, si a la seva empresa hi 
ha representació dels treballadors (comitè d’empresa o delegat de perso-
nal), nom de les seccions sindicals que poguessin existir a la seva empresa, si 
alguna vegada ha desenvolupat funcions de representació dels treballadors 
i la valoració de l’1 al 10 sobre la utilitat dels sindicats i dels òrgans de 
representació. Emplena al teu quadern la fitxa següent:

·· Quines coses observes en aquest text que no s’ajusten al que has après fins ara?

1·· La Laura, el Josep i l’Ester treballen en una empresa de Barcelona amb 19 treballadors. Recentment, s’hi han 
dut a terme eleccions a representants unitaris i s’han elegit com a representants de personal l’Albert, amb una 
antiguitat a l’empresa de 6 anys, i la Marta, amb una antiguitat de 5 mesos.

2·· L’anterior representant de personal va ser acomiadat per haver expressat les seves opinions respecte del canvi 
d’horari que l’empresa volia implantar. La mateixa empresa té un altre centre de treball a Tarragona i també hi han 
elegit els seus representants formant un comitè d’empresa amb nou membres, ja que hi ha 52 treballadors en plantilla.

3·· Els treballadors d’aquests dos centres de treball han estat cridats a la vaga pel canvi d’horari i l’Ester no està 
disposada a seguir-la perquè l’empresari la podria acomiadar per estar exercint aquest dret.

4·· L’empresari es vol prendre uns dies de descans i ha pensat en aprofitar els dies en què els treballadors volen 
fer vaga per realitzar el tancament patronal.

5·· L’Albert i la Marta volen negociar un conveni d’empresa, però l’empresari els ha dit que s’han de regular pel 
conveni que existeix per a les empreses del sector.

Fitxa

Empresa Representació Seccions Funcions Valoració

• • • • • • • • • • • • • • •

Al teu entorn

En què ens equivoquem

1·· Amb l’ajuda d’Internet i un cercador tipus Google, tecleja Conveni col·lectiu, seguit del nom del teu sector 
professional. Quan el trobis, esbrina’n l’àmbit territorial, el contingut mínim i el procediment d’inaplicació del 
contingut del conveni col·lectiu.

2·· Amb l’ajuda d’Internet i un cercador tipus Google, tecleja Organitzacions empresarials, seguit del nom del 
teu sector professional i de la teva comunitat autònoma. Quan ho trobis, investiga quines tenen representativitat 
a Catalunya en base a l’estudiat a la unitat.

La teva família professional
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Premsa a l’aula

Activitats

Formeu grups de 4 alumnes, llegiu l’article 28 de la Constitució de 1978 i elaboreu un informe en què heu de 
respondre les preguntes següents:

1·· Què és una vaga?

2·· Quins elements hi ha a l’article per determinar si es tracta o no d’una vaga lícita o il·lícita?

3·· Qui té capacitat per convocar una vaga legal?

4·· Quines conseqüències hi poden haver per a les persones que s’adhereixin a aquesta vaga?

Cada grup realitzarà una exposició de quatre minuts sobre el que més li ha cridat l’atenció sobre el tema tractat.

Les mobilitzacions i la vaga per al Dia Internacional de la Dona estan convo-
cades en més de 150 països per una societat més justa i igualitària. Aquesta 
és només una de les dades que converteixen en única aquesta convocatòria.

PER QUÈ LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ 
ÉS DIFERENT A TOTES LES ALTRES?

Què significa una vaga feminista?
La vaga del 8M és feminista perquè no és una vaga a l’ús, no es limita a una 
vaga laboral. En primer lloc, la del 8M és una vaga de cures, una vaga del 
treball domèstic, del suport emocional. El 8M es proposa que les dones 
deixin de realitzar totes aquestes activitats, tan invisibles, moltes vegades 
no pagades i de les quals solen encarregar-se elles. Es tracta de fer veure 
que, sense tot aquest treball silenciós, la resta del món cau, i que és neces-
sari posar-lo en valor.
La convocatòria implica, també, una vaga de consum, és a dir: crida a no 
anar a comprar aquest dia per denunciar que els cossos de les dones no són 
reclams de consum, així com també la tirania estètica a la qual les sotmet 
el mercat.
També és una vaga laboral que vol posar sobre la taula desigualtats com 
són la bretxa salarial, el “sostre de vidre” –les dificultats extra que tenen les dones per aconseguir llocs de direc-
ció–, la precarietat laboral de les dones, les jornades reduïdes imposades o la feminització de la pobresa.
De la mateixa manera, estan cridades a la vaga totes les dones del sector educatiu per reclamar “una educació 
pública, laica i feminista”.

Qui la convoca?
Està coordinada per la Comissió 8 de Març, que integra multitud de col·lectius feministes, i que està treballant 
des del 2017 –el 8 de març d’aquell any ja es va proposar una aturada de dones durant 30 minuts al migdia– per 
aconseguir dur a terme aquesta iniciativa.
Tots els grans sindicats s’han sumat a aquesta convocatòria, encara que amb propostes diferents. UGT i CCOO 
van registrar una convocatòria de parades parcials de dues hores per torn, mentre que CNT i CGT ho han fet 
donant suport a les parades totals les 24 hores. Pots elegir sumar-te a qualsevol de les dues modalitats, encara 
que les organitzadores criden a una vaga de 24 hores.
Una característica important d’aquesta vaga és que s’ha promogut i organitzat de baix cap dalt, i no a l’inrevés. 
És a dir, la iniciativa de la vaga ha nascut primer als carrers, als barris i districtes i s’ha macerat en assemblees 
obertes. No ha estat una proposta dels sindicats, sinó del moviment feminista.

Font: Diario Público

FOL18CATA_unitat07.indd   156 26/4/18   9:59



Unitat 7 - Representació a l’empresa i negociació col·lectiva 157

Autoavaluació

1. Els delegats de personal pertanyen a:

a) La representació sindical.
b) Els comitès d’empresa.
c) La representació unitària.
d) Les seccions sindicals.

2. Un sindicat té la consideració de més representatiu 
a escala estatal quan en aquest àmbit compta, com a 
mínim, amb el:

a) 15% dels membres de comitès d’empresa i delegats 
de personal.
b) 20% dels membres de comitès d’empresa i delegats 
de personal.
c) 10% dels membres de comitès d’empresa i delegats 
de personal.
d) 5% dels membres de comitès d’empresa i delegats 
de personal.

3. La representació unitària d’una empresa 
representa:

a) Els treballadors d’aquesta empresa, estiguin o no 
afiliats a un sindicat.
b) Els treballadors d’aquesta empresa que estiguin 
afiliats a qualsevol sindicat.
c) Els treballadors d’aquesta empresa que pertanyin a 
un sindicat concret.
d) Les seccions sindicals d’aquesta empresa.

4. Si una empresa compta amb 45 treballadors, tindrà:

a) Un delegat de personal si es decideix per majoria.
b) Tres delegats de personal.
c) Cap delegat de personal.
d) Un delegat de personal sempre.

5. Poden participar com a electors a delegat de 
personal els majors de:

a) 18 anys, amb una antiguitat de 6 mesos a 
l’empresa.
b) 18 anys, amb una antiguitat d’1 mes a l’empresa.
c) 16 anys, amb una antiguitat de 6 mesos a 
l’empresa.
d) 16 anys, amb una antiguitat d’1 mes a l’empresa.

6. Què ocorre si un representant dels treballadors és 
objecte de sanció?

a) La compleix sense possibilitat d’impugnació.
b) S’obre un expedient de regulació d’ocupació.
c) Se li interposa una demanda al jutjat.
d) S’obre un expedient contradictori.

7. Com s’anomena la solució extrajudicial de conflictes 
en què intervé una persona neutral que realitza 
propostes de solució no vinculants per a les parts?

a) Negociació.
b) Mediació.
c) Conciliació.
d) Arbitratge.

8. La vaga i el tancament patronal són mitjans de:

a) Solució pacífics de conflictes laborals.
b) Solució no pacífics de conflictes laborals.
c) Negociació col·lectiva.
d) Dur a terme un arbitratge.

9. En cas que una vaga afecti els serveis públics, 
s’haurà de comunicar amb:

a) 7 dies d’antelació.
b) 5 dies d’antelació.
c) 10 dies d’antelació.
d) 15 dies d’antelació.

10. Quan les parts legitimades per negociar un conveni 
per regular les condicions de treball pròpies del seu 
àmbit decideixen subscriure un conveni col·lectiu en 
vigor, d’un altre àmbit, es denomina:

a) Extensió del conveni.
b) Negociació col·lectiva.
c) Adhesió del conveni.
d) Tancament patronal.
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