
           
                                         

  
 
STSJ de Catalunya de 28 d’abril de 2006, recurs 5806/2005 
 
Composició  de la comissió negociadora per a la negociació d’un conveni 
col·lectiu: exclusions vàlides i invàlides segons el sistema aritmètic (accés al text de 
la sentència) 
 
Aquesta sentència fixa com s’ha de composar la comissió negociadora d’un 
conveni col·lectiu a l’hora de repartir els llocs de la part social, en funció del 
nombre de representants obtinguts per cada llista electoral en el Comitè d’Empresa. 
 
• La composició numèrica de la comissió negociadora per a la negociació d’un  

conveni col·lectiu estatutari correspon a l’autonomia sindical. Solament en cas 
d’exercici abusiu d’aquest dret correspon als tribunals de justícia corregir o modificar 
els acords aconseguits en el repartiment. 

 
• La composició, no obstant, ha de respondre a la proporció existent entre els 

resultats electorals obtinguts per cada sindicat i el nombre de components de cada 
comissió. És l’anomenat “sistema aritmètic”. 

 
• El “sistema aritmètic” consisteix a dividir el nombre de representants dels 

treballadors en l’empresa entre el nombre de llocs de la part social en la 
comissió negociadora. El quocient serveix per atorgar els llocs en la 
comissió. Si resten vacants caldrà repartir-los en base als anomenats “residus”, dins 
dels quals poden entrar-hi també els sindicats que no assoleixin el mínim precís per 
tenir membres per adjudicació directa. 

 
• En cas de conflicte, els sindicats poden arribar a acords, fins i tot atribuint 

representants en la comissió a aquell sindicat que no hi tingués dret per 
l’estricta regla de la proporcionalitat aritmètica. Però, a falta d’acord, no pot 
atorgar-se a qui no té dret a ella legalment. 

 
 
La STSJ de Catalunya recull un exemple explicatiu d’aquest procediment:  
 
• El Comitè d’Empresa està compost per 29 membres. 
 
• La Comissió Negociadora compta amb 12 membres. Conseqüentment, per tenir dret a 

un dels llocs de la comissió negociadora cal tenir 2,41 membres en el Comitè 
d’Empresa. 

 
• Els diferents sindicats compten amb els següents membres en el Comitè d’Empresa:  
 

• AAA té 8 membres. 
• BBB té 6 membres. 
• CCC té 5 membres. 
• DDD té 3 membres. 
• EEE té 2 membres. 
• FFF té 2 membres. 
• GGG té 2 membres. 
• HHH té 1 membre. 
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• Segons el sistema aritmètic , la distribució en la comissió negociadora és la següent:  
 

• AAA, 3 membres. 
• BBB, 2 membres. 
• CCC, 2 membres. 
• DDD, 1 membre. 
 

• Queden 4 llocs lliures que s’han de distribuir per residus:  
 

• EEE, 1membre. 
• FFF, 1 membre. 
• GGG, 1 membre. 

 
• Els residus són el producte de les següents operacions: 
 

• AAA: 8 membres al Comitè d’Empresa div idits per 2,41= 3,31 (3 membres; 0,31 
de residu). 

• BBB: 6 membres al Comitè d’Empresa dividits per 2,41= 2,48 (2 membres; 0,48 
de residu). 

• CCC:  5 membres al Comitè d’Empresa dividits per 2,41= 2,07 (2 membres; 0,07 
de residu). 

• DDD: 3 membres al Comitè d’Empresa dividits per 2,41= 1,24 (1 membre; 0,24 
de residu). 

• EEE: 2 membres al Comitè d’Empresa dividits per 2,41= 0,82 (0 membres; 0,84 
de residu). 

• FFF: 2 membres al Comitè d’Empresa dividits per 2,41= 0,82 (0 membres; 0,84 
de residu). 

• GGG: 2 membres al Comitè d’Empresa dividits per 2,41= 0,82 (0 membres; 0,84 
de residu). 

• HHH: 1 membre al Comitè d’Empresa dividit per 2,41= 0,41 (0 membres; 0,41 de 
residu). 

 
• Els 4 llocs lliures es reparteixen pels millors residus:  
 

• 1 membre per a EEE en tenir 0,84 de residu. 
 
• 1 membre per a FFF en tenir 0,84 de residu. 

 
• 1 membre per a GGG en tenir 0,84 de residu. 
 
• 1 membre per a BBB, que és el següent sindicat que té millor residu (0,48) i per 

tant supera HHH. 


