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27.13 Circular Informativa 
 
 
ELS SUBJECTES LEGITIMATS PER NEGOCIAR DURANT ELS PERIODES DE 
CONSULTES : LA COMISSIÓ REPRESENTATIVA 
 
El BOE núm. 185, de 3 d’agost, publica el Reial Decret Llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la 
protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social, 
que entra en vigor el dia següent de la seva publicació. 
 
El seu Capítol IV modifica l’Estatut dels Treballadors i regula qui són els subjectes legitimats 
per actuar en representació dels treballadors i la composició de la comissió negociadora durant 
el període de consultes que ha de tenir lloc en els procediments de : 

- Mobilitat geogràfica (art. 40) 
- Modificació substancial de condicions de treball (art. 41) 
- Inaplicació de condicions de treball previstes en el conveni (art. 82.3) 
- Acomiadaments col·lectius (art. 51). I 
- Suspensió de contractes i reducció de jornades (art. 47) 

 
En tots aquests procediments la consulta s’haurà d’efectuar amb una única comissió 
negociadora circumscrita als centres de treball afectats i desapareix la possibilitat de que la 
consulta es realitzi separadament per centres de treball. 
 
Aquesta comissió negociadora que s’anomena “COMISSIÓ REPRESENTATIVA” ha de quedar 
constituïda abans de l’inici del període de consultes amb un màxim de 13 membres. 
 
La regulació específica es troba detallada a l’apartat 4 de l’article 41 ET al que es remeten la 
resta d’articles (40, 82.3, 51 i 47 ET) i és la següent :   

- Continua sent possible la negociació amb les seccions sindicals quan aquestes ho 
acordin i sumin la majoria de la representació legal dels treballadors (en endavant 
RLT) dels centres de treball afectats. 

 
Amb caràcter subsidiari, quan no es negociï amb les seccions sindicals, les regles són les 
següents : 

A) Un únic centre afectat : Els interlocutors seran el comitè d’empresa o delegats de 
personal o, si no hi ha RLT, comissió de tres, escollida per l’assemblea o comissió 
de tres, composada pels sindicats més representatius. 

B) Més d’un centre afectat, els interlocutors legitimats seran: 
a. El Comitè Intercentres si n’hi ha 
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b. Si no n’hi ha comitè intercentres, la COMISSIÓ REPRESENTATIVA d’acord 
amb les següents regles: 

 
1. Si tos els centres afectats tenen RLT la comissió estarà 

integrada per aquesta. 
2. Si algun centre afectat té RLT i altres no, la comissió estarà 

integrada únicament per representants legals dels 
treballadors dels centres que tinguin comitè d’empresa o 
delegats de personal. Això no obstant, si els centres que no 
tenen RLT opten per designar una comissió de tres 
membres, la comissió representativa estarà integrada 
conjuntament per la RLT i els membres d’aquelles 
comissions. 

3. Si cap dels centres afectats té RLT, la comissió 
representativa estarà integrada pels escollits per i entre els 
membres de les comissions designades en els centres de 
treball en proporció al nombre de treballadors que 
representen. 

 
El nombre màxim de membres de la Comissió Representativa no pot excedir de tretze (13). 
 
La comissió ha de quedar constituïda abans de la comunicació de l’empresa d’inici del període 
de consultes. A tal fi, l’empresa ha de notificar de forma fefaent als representants legals dels 
treballadors i, si no n’hi ha, als treballadors, la seva intenció d’iniciar el procediment. 
 
El termini màxim de constitució de la Comissió Representativa serà de set (7) dies, llevat que 
algun centre no compti amb RLT, cas en el que el termini serà de quinze (15) dies. 
 
Transcorregut el termini per a la constitució de la comissió, l’empresa podrà comunicar l’inici 
del període de consultes. La manca de constitució no impedeix l’inici i el transcurs de les 
consultes i la seva constitució amb posterioritat no suposa, en cap cas, l’ampliació de la seva 
durada. 
 
Règim transitori: Els procediments de consultes iniciats abans de l’entrada en vigor de la nova 
regulació es continuaran regint per la normativa anterior. 
 
 
 
La Vall d’En Bas, 3 d’agost de 2013. 


