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La Direcció General d’Ocupació, Afers socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió 
europea presenta bianualment l’informe que analitza les principals tendències en les 
relacions laborals a Europa i als Estats membres. 
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L’ESTRUCTURACIÓ I REPRESENTATIVITAT DELS AGENTS SOCIALS 
ALS DIFERENTS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA 
• Les organitzacions sindicals i empresarials estan ben establertes a les societats 

europees malgrat haver-hi una tendència que apunta a una reducció de la seva 
presència.  

• Solucions estandarditzades per a tota Europa no són les més adequades atès que cada 
país té realitats molt diferents. 

• La relació entre la negociació col·lectiva i la llei laboral és molt important per avançar en 
els temes de la flexiseguretat. 

Estructuració sindical 

• La majoria dels sindicats s’organitzen a partir dels sectors d’activitat econòmica.  

• Hi ha una tendència a perdre poder per part dels sindicats que representen els “obrers” 
(blue-collar) i un creixement dels que representen els “professionals” (white-collar) i dels 
sindicats del sector públic. A certs països de la Unió hi ha sindicats que no formen part 
de cap confederació, que s’anomenen sindicats autònoms ( professionals, personal de 
direcció, o certes àrees rurals). 

• A la majoria de països hi ha més d’una confederació més representativa, es divideixen 
per criteris sectorials, religiosos o polítics. En els països nòrdics  les confederacions 
tenen base sectorial. A uns pocs països hi ha divisió entre sindicats del sector privat i del 
sector públic. En els països amb diversos sindicats més representatius, el d’arrel 
socialista o socialdemòcrata acostuma a ser el dominant, a excepció de Bèlgica que és 
d’arrel cristiana. Els d’origen comunista són importants al sud d’Europa, (Itàlia, Espanya, 
Portugal i amb menys extensió a França). Tot i així creix la independència entre els 
sindicats i els partits polítics.  

 

RESUM  9 



 
Relacions laborals a Europa 

Comissió europea 2006 
 
 

cT 

 

 

Font: Informe de la CE: Relacions laborals a la UE 2006. 

BE (Bèlgica), CZ (República Txeca), DK (Dinamarca), DE (Alemanya),  EE (Estònia), EL (Grècia), ES (Espanya), 
FR (França), IE (Irlanda), IT (Itàlia), CY (Xipre), LV (Letònia), LT (Lituània), LU (Luxemburg), HU (Hongria),  MT 
(Malta), NL (Països Baixos), AT (Àustria), PL (Polònia), PT (Portugal), SI (Eslovènia), SK (Eslovàquia), FI 
(Finlàndia), SE (Suècia) i UK (Gran Bretanya).  
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• L’estructura sindical varia molt entre els països membres: a Itàlia hi ha 11 confederacions 
sindicals de caire intersectorial, en d’altres països com per exemple Alemanya són més 
importants els grans sindicats de sector (IG Metall) que els sindicats generals més 
representatius.  

•  A Alemanya i la República Txeca una de les confederacions és molt més important per 
nombre de membres i poder que les altres. 

• Els sindicats a França, Hongria i Itàlia tenen una estructura confederal complicada i 
fragmentada. 

• Les confederacions principals de Grècia, Irlanda, Polònia i Gran Bretanya estan formades 
per una fragmentada xarxa de sindicats que poden estar organitzats a nivell d’empresa, 
sectorial o loca. 

• Hi ha països que tenen una estructura sindical dominada pels sindicats de macro-sector 
com és el cas de Verdi a Alemanya, GPA a Àustria i FNV-Bondgenoten a Països Baixos. 

La representativitat sindical  

• Els diferents nivells de representativitat corresponen a realitats històriques i 
socioeconòmiques diferents (existència d’incentius perquè s’afiliïn les persones en atur, si 
els sindicats tenen la representació dels jubilats, les característiques del mercat de treball 
nacional,...) 

• El moviment sindical italià és el més gran amb més d’11 o 12 milions d’afiliats (la meitat 
són jubilats).  

• Sindicats com l’espanyol obtenen la seva legitimitat no tant de l’afiliació, que és baixa, 
com de les eleccions sindicals, per exemple el 57% dels treballadors espanyols van votar 
en el període electoral 2001-2003. 

• Les dades sobre la representativitat sindical a Europa expressades a l’informe són 
estimades a partir d’enquestes oficials, majoritàriament de l’any 2004 i en concret a 
Espanya es basa en l’Enquesta de qualitat de vida en el treball del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials. 

• Per mesurar el nivell net de sindicació s’utilitza el següent indicador: nombre d’afiliats que 
treballen (no es consideren els afiliats en atur, jubilats o estudiants) dividit pels 
assalariats.  

• La mitjana ponderada d’afiliació a la UE és entre el 25 % i el 30 %.  El baix nivell de 
sindicació de països grans com Espanya, França, Polònia i Alemanya influeix en una 
mitjana baixa per Europa.   

• El rang d’afiliació entre els països membres és molt ampli, del 8 % a França al 80 % a 
Dinamarca. Es contraposen els alts nivells d’afiliació dels països nòrdics i els baixos, en 
general, dels països de l’Est.  

• La representativitat varia substancialment segons el gènere, l’edat i el sector. Els homes i 
la gent més gran tenen més probabilitats d’estar sindicats així com si es treballa al sector 
públic (administració, sanitat i serveis socials), a la indústria del metall i al sector dels 
transports i de les comunicacions. D’altra banda, hi ha menys probabilitats de sindicar-se 
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si es treballa al sector serveis, es pertany a minories ètniques o es treballa en petites 
empreses.  

 

Font: Informe de la CE: Relacions laborals a la UE 2006. 

BE (Bèlgica), CZ (República Txeca), DK (Dinamarca), DE (Alemanya),  EE (Estònia), EL (Grècia), ES (Espanya), 
FR (França), IE (Irlanda), IT (Itàlia), CY (Xipre), LV (Letònia), LT (Lituània), LU (Luxemburg), HU (Hongria),  MT 
(Malta), NL (Països Baixos), AT (Àustria), PL (Polònia), PT (Portugal), SI (Eslovènia), SK (Eslovàquia), FI 
(Finlàndia), SE (Suècia) i UK (Gran Bretanya).  

• Al 1995 un de cada tres treballadors era membre d’un sindicat, al 2004 la proporció és un 
de cada quatre. És a Centreeuropa i als països de l’Est on hi ha una pèrdua més forta de 
l’afiliació. A Àustria, Irlanda, Portugal, Alemanya i Grècia la pèrdua ha oscil·lat entre el 
20% i el 30%. A Gran Bretanya, la pèrdua va ser anterior al 1995. 

• Els sindicats encaren aquesta tendència a un descens de la sindicació  introduint canvis 
en el model organitzatiu, per exemple, donant més importància a la presència sindical en 
els llocs de treball, oferint nous serveis com ara assessorament legal, orientació 
professional,  involucrant-se en moviments socials locals (fent pactes locals o regionals 
d’ocupació, propostes sobre la reforma de l’estat del benestar, promovent fusions entre 
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sindicats que permetin economies d’escala  (p.e. a Dinamarca i Finlàndia), establint 
col·lectius diana per engrandir l’afiliació (dones, minories ètniques, joves...). 

• La presència sindical en el lloc de treball apareix com un dels elements que fa augmentar 
l’afiliació. 

Caracterització de l’afiliació 

• A excepció clara dels països nòrdics l’afiliació masculina és superior. El gap de gènere és 
més gran a Alemanya, Àustria, Espanya, Itàlia i Països Baixos.  

• El sector és una variable significativa a l’hora d’explicar els diferents nivells de sindicació, 
hi ha diferències entre països, però en general el sector serveis té uns nivells d’afiliació 
més baixos i el sector públic més elevats. 

• En contra de les creences més esteses en relació amb la sindicació, l’afiliació no és 
només una qüestió dels “obrers” (blue-collar) sinó que també de professionals.  

• Elevada representativitat de professionals i “obrers” qualificats a Dinamarca, Grècia, 
Espanya i Suècia. Alemanya i Països Baixos tenen la representativitat més elevada entre 
els “obrers” qualificats, seguit dels professionals i dels “obrers” no qualificats. Finlàndia 
destaca per l’elevada representativitat dels treballadors administratius (white collar). Gran 
Bretanya té la representativitat més elevada entre els professionals i amb poca 
representació entre els “obrers” qualificats. Bèlgica sembla tenir un patró més tradicional, 
elevada representació entre els “obrers” no qualificats i baixa entre els professionals.  

• Variables que influeixen en una menor sindicació: dones, estrangers, joves i treballar en 
una petita empresa. 

• Variables que influeixen en una major sindicació: treballar a temps complet, amb 
contracte indefinit i a una gran empresa. 

L’estructuració de les organitzacions empresarials 

• A la majoria dels Estats membres les federacions empresarials més representatives  
tenen la funció principal de centralitzar i coordinar el sistema de relacions laborals a nivell 
nacional, tot i així les organitzacions sectorials tenen un pes molt important.  

• En els països on hi ha una negociació col·lectiva centralitzada les organitzacions 
empresarials tenen la funció principal de representar aquests interessos col·lectius, en la 
resta de països es dediquen més a activitats de lobby polític. 

• A molts països de la UE existeixen cambres que tenen un estatus quasi legal i que la 
seva funció és majoritàriament donar serveis a les organitzacions i exercir activitats de 
lobby. 

• Les organitzacions empresarials presenten una tendència cap a la fragmentació, 
l’especialització i la diversitat, però alhora es donen fusions que permeten una més gran 
racionalització, establir economies d’escala, respondre a interessos de mercat i 
incrementar la integració de les relacions laborals. (Finlàndia, Alemanya). També s’han 
donat divisions i desacords en relació amb la representativitat. Als països centreeuropeus 
i de l’Est les fusions i les escissions són més nombroses i de vegades més turbulentes.  
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• Les organitzacions empresarials han d’encarar reptes com l’extensió a les petites i 
mitjanes empreses, la representativitat de les federacions empresarials en països on hi 
ha descentralització de la negociació col·lectiva, la pressió dels seus membres per 
economitzar recursos. 

• Tots els països tenen una o més confederació empresarial més representativa que 
intervé en les relacions laborals. Al sud i est d’Europa és on hi ha més dificultats per 
establir una organització empresarial unificada que faci de paraigües de totes les 
existents. A Alemanya, Grècia, Portugal i Suècia les organitzacions empresarials d’un 
gran sector són més importants que les de caire general. La grandària d’empresa és un 
altre criteri que fa que hi hagin organitzacions empresarials diferenciades. La 
representació de les PIME és important a Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Països Baixos, 
Polònia i  Portugal. El sector de la construcció també compta amb importants 
organitzacions empresarials pròpies (Irlanda i República Txeca). 

• L’existència de confederacions generals més representatives no és garantia perquè 
aquestes tinguin un paper principal en la negociació col·lectiva, sí que tenen aquest paper 
a països com Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Irlanda i Països Baixos. A 
Alemanya, França i Gran Bretanya les confederacions estan treballant per incrementar el 
seu paper. Al sud d’Europa tenen una funció intermèdia i destaca el seu paper en els 
acords tripartits (Grècia, Espanya i Portugal). 

• Hi ha dificultats per calcular el nivell de representativitat de les organitzacions 
empresarials. La representativitat de les organitzacions empresarials mesurada com la 
proporció de treballadors que treballen en empreses associades a organitzacions 
empresarials mostra que estan ben establertes com a part de les relacions laborals. La 
representativitat mitjana bruta és aproximadament del 55% al 60% amb diferències 
importants entre els Estats membres; Àustria i Bèlgica tenen una elevada representació.  

• A excepció de set països, la majoria dels països de l’Est tenen ben fonamentada la 
representació empresarial.  

• A excepció dels països nòrdics la representació empresarials és superior a la sindical.  

• Els principals reptes que encaren les organitzacions empresarials: la representació de les 
PIME, la descentralització de la negociació col·lectiva, pressions de modernització, 
economia de recursos, reforçar la capacitat emprenedora a la societat, enfortir els temes 
de productes de mercat. 
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Font: Informe de la CE: Relacions laborals a la UE 2006. 

BE (Bèlgica), CZ (República Txeca), DK (Dinamarca), DE (Alemanya),  EE (Estònia), EL (Grècia), ES (Espanya), 
FR (França), IE (Irlanda), IT (Itàlia), CY (Xipre), LV (Letònia), LT (Lituània), LU (Luxemburg), HU (Hongria),  MT 
(Malta), NL (Països Baixos), AT (Àustria), PL (Polònia), PT (Portugal), SI (Eslovènia), SK (Eslovàquia), FI 
(Finlàndia), SE (Suècia) i UK (Gran Bretanya).  
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Font: Informe de la CE: Relacions laborals a la UE 2006. 

BE (Bèlgica), CZ (República Txeca), DK (Dinamarca), DE (Alemanya),  EE (Estònia), EL (Grècia), ES (Espanya), 
FR (França), IE (Irlanda), IT (Itàlia), CY (Xipre), LV (Letònia), LT (Lituània), LU (Luxemburg), HU (Hongria),  MT 
(Malta), NL (Països Baixos), AT (Àustria), PL (Polònia), PT (Portugal), SI (Eslovènia), SK (Eslovàquia), FI 
(Finlàndia), SE (Suècia) i UK (Gran Bretanya).  
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L’EVOLUCIÓ DE LES RELACIONS ENTRE LA NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA I LA LLEI ALS ESTATS MEMBRES 
La situació de la negociació col·lectiva ha evolucionat significativament als Estats membres. 
Aquest és un signe del dinamisme de les tradicions nacionals i, d’altra banda, respon a les 
intervencions freqüents de la legislació per tal d’enfortir l’àmbit i les funcions de la negociació 
col·lectiva. 

La negociació col·lectiva com a element clau de la tradició europea 

Segons la tradició europea són quatre principis els que donen suport al desenvolupament de 
l’autonomia de la negociació col·lectiva: 

1) Llibertat d’associació. És la base legal de tots els sistemes (condició fonamental per 
a l’articulació d’un sistema de negociació col·lectiva). 

2) Presència dels agents socials. Representen l’interès col·lectiu en el procés de la 
negociació. 

3) Caràcter normatiu dels convenis col·lectius. Malgrat la diversitat entre els països, 
l’obligatorietat de transposar les Directives de la Unió Europea a l’ordenament jurídic 
nacional enforteix el caràcter normatiu dels convenis col·lectius. 

4) Funció “procedimental” (de fixació de bases del procediment de la negociació 
col·lectiva) dels convenis col·lectius. La negociació col·lectiva pot establir els 
continguts dels convenis col·lectius de nivell inferior o bé indicar criteris per 
determinar els aspectes que podran ser regulats per convenis col·lectius 
(descentralització). Alguns exemples en són Itàlia (Protocol of Agreement, 1997), 
Espanya (Acord Interprofessional), Països Baixos i Hongria. 

Tendències recents pel que fa a la relació entre la llei i els convenis col·lectius 

Descentralització  

La tendència a la descentralització de la negociació col·lectiva a l’àmbit d’empresa es 
manifesta de manera diversa, segons el país de que es tracti. 

A Polònia la descentralització coincideix amb l’emergència de sindicats lliures, a Espanya el 
fet que els agents socials negociïn en l’àmbit d’empresa està previst per llei, a Alemanya i 
Àustria destaquen les “clàusules obertes”, les quals incrementen el nivell de 
descentralització. A Itàlia cal destacar que la manca d’acord entre el sector acadèmic i els 
agents socials ha generat una dificultat per tal de formalitzar la descentralització.  

De la comparativa dels diferents països es pot concloure que hi ha diversos nivells de 
negociació col·lectiva, combinats amb l’existència de diversos règims legals. El fet que no 
existeixi un mandat legal que reguli els convenis negociats i signats a l’àmbit d’empresa 
genera inseguretat jurídica en els contractes de treball. 
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Noves funcions assignades als convenis col·lectius 

Els canvis de la negociació col·lectiva també tenen la seva raó de ser en la cerca de 
mesures innovadores per combatre la reestructuració de les empreses. 

A Àustria una forma de descentralització és a través d’una “fundació de treball”, la funció de 
la qual és la d’acostar els agents socials i altres actors per tal d’incentivar la realització de 
programes que facilitin la formació dels treballadors i el seu retorn al món laboral. 

A Suècia els convenis col·lectius contemplen mesures per tal de facilitar el retorn d’aquells 
treballadors acomiadats (tant a nivell públic com privat) 

Convenis col·lectius i treballadors temporals  

Així com l’autonomia de la negociació col·lectiva ha produït innovació respecte a anys 
anteriors i una racionalització dels processos, també ha provocat una dispersió dels resultats 
ja que alguns treballadors podrien estar exclosos de la negociació. 

Alguns països han creat noves formes de negociació col·lectiva destinades a aquest grup de 
treballadors. 

Cal destacar el cas de Suècia per l’acord pioner que garanteix als treballadors temporals el 
75% d’hores de la jornada completa ordinària. A l’any 2000 s’acorda que el salari mínim 
garantit s’incrementi del 85 al 90%. També cal destacar un acord nacional a l’any 2002 , el 
qual introdueix el 100% del salari mínim garantit, fins i tot quan els treballadors temporals no 
siguin cedits a empreses usuàries. 

A Finlàndia la tendència també consisteix en no tractar els treballadors temporals com a 
grup separat, per tal d’aplicar-los també les garanties previstes per la negociació col·lectiva. 

En el cas d’Itàlia, els convenis col·lectius poden intervenir en matèries essencials, d’acord 
amb la legislació sobre empreses de treball temporal. 

Els convenis col·lectius també poden especificar una remuneració especial en el cas que no 
hi hagi demandes de treball a l’empresa de treball temporal. (cas d’Àustria). 

Convenis col·lectius i drets socials 

La negociació col·lectiva també pot ser el mitjà més apropiat per tal de detectar necessitats 
socials i traduir-les en drets socials. 

El cas més recent és el de França (Acord Interprofessional d’accés a la formació durant tota 
la vida). Un altre exemple significant es troba a les mesures de conciliació de la vida laboral i 
familiar (Dinamarca, Grècia i Països Baixos). 

Esquemes reguladors entre la llei i els convenis col·lectius 

Per tal d’interpretar les principals tendències de la negociació col·lectiva, cal tenir en compte 
tres esquemes, els quals estan interrelacionats en alguns casos: 

Els Convenis Col·lectius precedeixen la llei 

Aquest primer esquema indica que la negociació col·lectiva exerceix una influència sobre la 
llei. Així doncs, s’entén que la negociació col·lectiva assenta les bases per a posteriors lleis. 
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Un exemple d’això és el cas de França, on la “Loi Fillon” de l’any 2004 s’inspira en l’Acord 
nacional sobre la negociació col·lectiva (renovat al 1999 i formulat al 2001 com a opinió 
conjunta), a l’albiri de la reorganització dels diferents nivells de negociació. 

Grècia i Suècia també en són exemple de com la legislació s’inspira en la negociació 
col·lectiva. 

En el cas de Suècia, el cas més rellevant versa sobre les empreses de treball temporal. 
Irlanda destaca per la regulació dels permisos de maternitat, la qual pren com a base l’acord 
sobre desenvolupament sostenible (2003-2006). 

Jerarquia vertical entre la llei i els Convenis Col·lectius 

Les relacions entre la Llei i els convenis col·lectius no són homogènies entre els Estats 
membres. 

A Dinamarca preval la concepció dels acords col·lectius voluntaris (sense caràcter normatiu). 
A la República Txeca es considera que l’extensió dels convenis col·lectius més enllà dels 
signants, atempta contra el principi de llibertat contractual. A Polònia els efectes erga omnes 
de la negociació col·lectiva generen crítiques. 

La tendència més generalitzada és que la negociació col·lectiva només pugui introduir 
millores en matèria de condicions econòmiques i laborals. A Grècia hi ha un marge 
d’intervenció molt reduït ja que les condicions estan fixades per llei.  

Els convenis col·lectius, en circumstàncies especials, poden introduir condicions menys 
favorables que la llei. Aquesta variable és la més problemàtica i ha generat debats a nivell 
nacional a molts països. En el cas d’Espanya si es proven causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció (modificacions substancials de les condicions de treball), es 
pot modificar el temps de treball, les condicions de treball i els salaris. A França la llei permet 
que els signants d’un conveni d’empresa, si hi ha majoria, puguin modificar les condicions 
establertes per la llei o les establertes als convenis d’àmbit superior. Al Regne Unit no es 
permet que els convenis col·lectius estableixin condicions menys favorables que la llei. 

L’evolució més recent va encaminada a expandir les àrees a les quals els convenis 
col·lectius tenen prevalença sobre la llei: salari mínim, classificació dels llocs de treball, 
sistema complementari de protecció social, règim dels fons per a la formació professional. 

Lles clàusules obertes han estat el centre dels debats polítics i acadèmics. Des de principis 
dels 90 s’ha incrementat l’ús d’aquestes a causa de la necessitat de flexibilitzar les relacions 
laborals. Aquest fet provoca la introducció de pactes d’empresa i es reflecteix en països com 
França i Itàlia. 

Subsidiarietat horitzontal  entre la llei i els convenis col·lectius 

A Dinamarca, els Països Baixos i Suècia impera un sistema legislatiu (regim de llei “semi-
obligatòria”) que pot ser derogat per convenis col·lectius. La llei i la negociació col·lectiva del 
mateix nivell tenen caràcter subsidiari.  

 

La legislació sobre contractes de treball sol incloure referències a la negociació col·lectiva. 
Per exemple, l’excessiva regulació dels contractes a Espanya podria generar desincentius i 
la negociació col·lectiva pot especificar les raons objectives per recórrer a aquests 
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contractes. A Portugal, el nou Codi de 2003 no està a favor dels contractes excessivament 
regulats per Llei. 

Contràriament, a Itàlia s’ha enfortit la regulació contractual, com a conseqüència de la 
interpretació massa àmplia que s’ha fet de les causes “tècniques, organitzatives o de 
producció”. 

En el cas d’Irlanda els convenis col·lectius han de ser registrats per les Labour Courts quan 
introdueixen criteris de flexibilitat per tal d’assegurar que no entren en conflicte amb la 
legislació europea i que han estat negociades pels agents socials més representatius. 

A Bèlgica el Govern pot intervenir en la negociació col·lectiva si es preveu que aquesta 
posarà en perill la competitivitat de l’economia belga. 
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LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS A L’EMPRESA EN ELS 
ESTATS MEMBRES 
A la Unió Europea hi ha gran varietat de canals i pràctiques de participació dels treballadors 
a l’empresa. Aquestes pràctiques difereixen si la participació és preveu legalment o és 
voluntària, si és formal o informal, directa o indirecta. 

El grau de la participació  depèn de la combinació dels següents factors: 

• El grau d’influència: des de la simple consulta a la complerta autorització en prendre 
decisions o redistribució del poder. 

• L’abast de la participació: des dels assumptes diaris del lloc de treball passant per 
decisions tàctiques que afecten l’organització del treball i del personal fins a les decisions 
a llarg termini d’estratègia d’organització de l’empresa.   

• El moment en què es produeix la participació: pro-activitat en la fase de preparació de la 
decisió o bé reactivitat en la fase d’implementació de la decisió. 

A l’Europa del segle XX hi ha dos tipus dominants de participació dels treballadors, a més de 
la negociació col·lectiva on els sindicats actuen com a poder compensatori per negociar 
salaris i condicions de treball. Els dos tipus són: 

• Sistemes de participació indirecta. Hi ha estructures on els representants dels 
treballadors intenten influenciar en la presa de decisions dels empresaris en decisions 
tàctiques i estratègiques:  

o Representació a la Junta directiva. El dret que tenen els representants dels 
treballadors en la junta de govern. 

o Representants dels treballadors que estan implicats en un rang específic de 
la direcció de l’empresa, per la qual cosa la intensitat de la implicació pot anar 
des de la informació, passant per la consulta fins a la co-decisió. 

• Sistemes de participació directa en els assumptes de la planta de producció. Es 
desenvolupen a través de la qualitat en el treball i els programes de relacions humanes 
dels anys 60 i 70 i dels sistemes de desenvolupament del treball fins als anys 80 i 90. 
Per exemple, projectes de grup, suggeriments, sistemes de qualitat, equips de treball. 

És important la Directiva que estableix un marc general relatiu a la informació i consulta dels 
treballadors de la UE. 

Hi ha diferències entre els Estats membres sobre les estructures de la representació i els 
drets d’informació i consulta. La primera diferència la trobem amb qui participa i on, la 
segona amb què participa. Les normes del sistema s’estableixen o bé per llei o bé per 
convenis col·lectius. Normalment és la llei qui crea el marc general de representació, només 
als països nòrdics s’estableix per conveni col·lectiu. A Bèlgica part del sistema es regula per 
llei i l’altra part es defineix per conveni col·lectiu. Fins fa poc temps, Irlanda  i el Regne Unit 
eren els únics Estats membres que no tenien un sistema legal, però d’acord amb les noves 
Directives han establert normes d’informació i consulta. 
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Composició dels òrgans de representació i nombre mínim de treballadors 
exigits per poder establir representants de treballadors. 

La composició dels òrgans de representació és diferent a cada Estat membre. L’òrgan de 
representació pot estar constituït per una representació escollida per tots els treballadors de 
l’empresa o bé estar connectat amb un sindicat, això significa que la representació ha estat 
elegida o nominada per un sindicat implantat en l’empresa. La representació es basa en un 
sol d’aquests canals o bé en tots dos. En alguns països aquests òrgans tenen una 
composició mixta: Hi ha paritat entre representants dels treballadors i representants de 
l’empresari. 

• Canal únic de representació dels treballadors mitjançant un sindicat: Irlanda i Suècia. A 
la República Txeca i Polònia els comitès d’empresa són un segon canal complementari.  

• Un sistema dual dominat pels sindicats el trobem a Bèlgica, Dinamarca, i Itàlia. A 
Hongria s’estableix un sistema dual amb més rellevància del comitè d’empresa. Un 
sistema dual també es troba a Finlàndia, França.   

• A França, Grècia, Portugal i Espanya els comitès d’empresa són òrgans complementaris 
de la representació dels sindicats. 

• A Àustria, Alemanya i Països Baixos els comitès d’empresa solen ser l’únic òrgan 
representatiu a l’empresa, i les delegacions sindicals juguen un paper secundari. 

• A Bèlgica, i França els comitès d’empresa tenen una composició mixta. A Dinamarca, el 
comitè de cooperació és un òrgan on es troben els representants dels treballadors i de 
l’empresari per tractar els assumptes de l’empresa. 

Un segon punt de les diferències estructurals entre els Estats membres és el nivell de 
l’empresa on s’estableixen els òrgans de representació.  

Nombre mínim de treballadors exigits per poder establir representants de treballadors: 

• A Portugal (Comitè de treballadors) i a Suècia (representació sindical) no hi ha mínim 
legalment establert.  

• A Itàlia depèn dels acords que hi ha en els diferents sectors, però en general està fixat 
en 15 treballadors 

• A Bèlgica per escollir una delegació sindical depèn de l’acord dels sectors i pot variar 
entre 20 i 50 treballadors. Per escollir un comitè d’empresa el mínim és de 100 
treballadors i pel comitè de seguretat i salut el mínim és de 50 treballadors. 

• A Alemanya i Àustria només és necessiten 5 treballadors per poder establir un comitè 
d’empresa.  

• Per establir un comitè d’empresa a França, Espanya, Països Baixos, Hongria i Regne 
Unit el mínim és de 50 treballadors. Pels delegats de personal a França s’estableix un 
mínim d’11 treballadors, a Espanya de 6, a Països Baixos de 10 i a Hongria de 15. 

• A Grècia s’estableix un mínim de 50 treballadors per un comitè d’empresa, però poden 
ser 20 quan no hi ha un sindicat present en l’empresa 
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• A Finlàndia el mínim pel comitè d’empresa és de 30 i a Dinamarca 35 pel comitè i 5 pels 
delegats sindicals. 

• A la República Txeca hi ha un mínim de 3 per representació sindical i de 25 pel comitè 
d’empresa. 

Diferències en els drets de participació. 

Drets de consulta i informació. 

El pilar bàsic dels drets d’informació i consulta, influenciats per les directives de la UE, està 
en tots els Estats membres. 

Els drets de consulta sobre canvis estructurals i ocupació són força comuns. La introducció 
de noves tecnologies i nous mètodes de treball també són una matèria de consulta. Les 
diferències entre els Estats membres les trobem amb el grau de formalitat i procediment que 
s’ha de seguir per fer les consultes. 

La informació sobre assumptes financers i qüestions de política d’empresa són menys 
comuns i van seguits d’un conjunt de procediments formals. Això existeix a Àustria, Bèlgica, 
França, Alemanya, Països Baixos i Espanya. 

Drets sobre co-decisió 

A Suècia i Dinamarca aquests drets s’estableixen en la negociació col·lectiva. 

Àustria, Alemanya, Països Baixos i Suècia, tenen els drets més amplis de participació, 
generalment econòmics i socials. A Alemanya els representants dels treballadors poden 
participar també amb drets individuals com pot ser un acomiadament. A Àustria el dret de 
co-decisió és el més àmpli i suposa gairebé un veto en determinades matèries. A Països 
Baixos la llei atorga el dret als comitès de retardar un mes la implementació de 
determinades mesures. A Suècia també tenen un veto sindical per determinades qüestions 
de outsourcing. 

Drets de negociació 

Com a resultat de la tendència a la descentralització de la negociació col·lectiva, una qüestió 
que pren importància és qui té el dret de negociar un acord col·lectiu a nivell d’empresa. 
Com a norma general, les branques locals dels sindicats tenen aquesta autoritat per part 
dels treballadors. 

A Alemanya i a Àustria hi ha la tradició de diferenciar entre negociació col·lectiva (entre 
empresaris i sindicats) i acords de treball (entre l’empresari i comitès d’empresa) 

A Bèlgica, la República Txeca, Grècia, França, Polònia i Portugal els comitès d’empresa 
tenen prohibit participar en la signatura de convenis col·lectius. 

Els principals reptes de la representació dels treballadors.  

L’activitat del comitè d’empresa a Alemanya ha estat definida com amplia, plena de vida i 
intensa. Els principals assumptes tractats són la reestructuració d’empreses, problemes 

RESUM  23 



 
Relacions laborals a Europa 

Comissió europea 2006 
 
 

cT 

econòmics i canvis organitzacionals. Recentment el sistema de negociació alemany ha estat 
caracteritzat per una forta descentralització. El nombre d’acords col·lectius amb “clàusules 
obertes” que permeten desviacions cap a acords de sector s’ha incrementat fortament. Una 
important àrea ha estat la flexibilitat del temps de treball. En una enquesta recent s’ha posat 
de manifest que la majoria dels integrants del comitès d’empresa es mantenen escèptics 
sobre el procés de descentralització de la negociació col·lectiva. 4 de cada 5 membres del 
comitè d’empresa creuen que la descentralització de la negociació col·lectiva enforteix la 
posició de l’empresari. En general la presencia del comitè d’empresa sembla ser 
lleugerament positiu, però mai té un efecte negatiu en el comportament del negoci. 

Als Països Baixos en els darrers 10 anys els òrgans de representació s’han incrementat i la 
seva influència s’ha estabilitzat. La influència en les polítiques comercials, financeres i 
tecnològiques de l’empresa són molt limitades.  

Als països nòrdics el funcionament dels comitès d’empresa no es qüestiona. 

A Dinamarca el rol i la responsabilitat dels enllaços sindicals i dels comitès d’empresa es 
desenvolupen amb molta implicació i co-desició. 

França té un complex però ben desenvolupat sistema de representació, que ha crescut en 
importància degut al paper que han jugat en els recents canvis de la regulació de la jornada 
de treball. Han crescut en institucionalització i professionalitat, però hi ha problemes de 
legitimitat. Des dels anys 60 en les eleccions sindicals van perdent pes a favor dels 
representants no afiliats als sindicats que ja són un 23% dels representants. 

Molts dels països de la UE han adoptat un sistema en línia amb les Directives establertes. 
Els majors canvis s’han produït, d’una banda en aquells països com Regne Unit i Irlanda que 
no tenien sistemes reglamentaris i de l’altra en els països de l’Est, on s’han creat canals 
secundaris de representació a part dels sindicats. 

Els òrgans de representació en els darrers anys s’han enfortit i professionalitzat en els 
països que tenien una tradició en aquest òrgans, Alemanya, Països Baixos i els països 
nòrdics, influenciats per les tendències de descentralització en el sistema de relacions 
laborals. 

De tota manera, encara hi ha qüestions que no estan solucionades: 

• El rol que els representants dels treballadors han de tenir en les empreses petites.  

• La cobertura dels representants en algunes branques del sector serveis (ETT, empreses 
de serveis integrals), on això es confronta amb les formes de gestió de l’empresa. 

• La representació a un alt nivell de l’empresa causat per l’economia de xarxa i 
internacionalització. 

• Les necessitats d’augmentar les habilitats i la carrega de feina dels representants dels 
treballadors degut al creixement de la complexitat de les tasques i a l’increment de les 
pressions del negoci. 

• Les dones estan subrepresentades en el grup de representants dels treballadors. 

• La cobertura dels representants dels treballadors està esbiaixada segons les classes 
d’ocupació a Europa. Els treballadors “obrers” tenen menys oportunitats per fer sentir la 
seva veu. 
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• No s’ha detectat cap obertura en aquells països que tenen un sistema molt dèbil de 
representants dels treballadors. En països com Portugal, Grècia i molts dels nous 
membres la representació dels treballadors està poc reconeguda, la resistència i la 
desconfiança són factors que ho expliquen. 

• Alguns empresaris veuen la representació dels treballadors principalment com un cost 
ineficient i molest per la presa de decisions, els sindicats es resisteixen a la introducció 
d’un model dual  o de comitès d’empresa com a canal secundari complementari, perquè 
veuen aquests òrgans com una forma de competició i una manera de soterrar el propi 
poder. Aquesta resistència i desconfiança sobreviu en un context d’indiferència dels 
treballadors. 

• Estudis recents mostren que un modern model de recursos humans a l’empresa pot anar 
perfectament de la mà amb un model elaborat de representació dels treballadors. Els 
agents socials han vist aquesta evidència i alguns països com Regne Unit i Irlanda han 
demanat una aliança, a Alemanya es sol·licita una cooperació moderna i als Països 
Baixos alta qualitat i co-decisió. 
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