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LLEI 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació
col·lectiva i participació en la determinació de
les condicions de treball dels empleats públics.
(«BOE» 173, de 20-7-1990.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
El Govern i les centrals sindicals més representatives
a escala estatal van iniciar, al començament d’aquesta
legislatura, un procés de diàleg social que va culminar
en la signatura d’un important conjunt d’acords. Entre
aquests hi ha el que es va signar en el si de la Mesa
general de Negociació, prevista a la Llei 9/1987, que conté
l’establiment d’una important capacitat de negociació de
les condicions de treball per a funcionaris i personal
estatutari de la Seguretat Social.
En l’esmentat acord es va pactar també que, atesa la
naturalesa de la matèria abordada, el Govern transformaria el pacte en un projecte de llei.
Finalment, el Tribunal Constitucional, en diverses
sentències, conseqüència de recursos d’empara en qüestions sindicals, ha incidit en la composició dels òrgans
de seguiment i control de les eleccions sindicals.
Tot plegat ha determinat la procedència i oportunitat
d’aprovar aquesta Llei.
Article únic.
Nova redacció del capítol III de la Llei 9/1987, de 12 de
juny.
El capítol III de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans
de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions públiques, queda redactat d’aquesta manera:
«Capítol III
De la negociació col·lectiva i la participació en la determinació de les condicions de treball
Article 30
La negociació col·lectiva i la participació en la determinació de les condicions de treball dels funcionaris
públics s’efectua mitjançant la capacitat representativa
reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles
6.3, c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i el
que es preveu en aquest capítol.
A aquest efecte, es constitueixen meses de Negociació, en les quals hi ha presents els representants de l’Administració pública corresponent i les organitzacions
sindicals més representatives a escala estatal i de comunitat autònoma, com també els sindicats que hagin
obtingut el 10 per 100 o més dels representants a les
eleccions per a delegats i juntes de personal.
Article 31
1. Als efectes de l’article anterior, es constitueix una
Mesa general de Negociació en l’àmbit de l’Administració de l’Estat, i també en cadascuna de les comunitats
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autònomes i entitats locals, que és competent per a la
determinació de les condicions de treball dels funcionaris públics de l’àmbit corresponent.
Constituïda la Mesa general en l’Administració de
l’Estat, es constitueixen meses sectorials de Negociació
per a la negociació col·lectiva i la determinació de les
condicions de treball en els sectors específics que es
relacionen tot seguit:
– Per al personal docent en els centres públics no
universitaris.
– Per al personal dels serveis de Correus, Telègrafs i
Caixa Postal d’Estalvis.
– Per al personal al servei de les institucions sanitàries públiques.
– Per al personal al servei de l’Administració de Justícia.
– Per al personal funcionari de les universitats.
– Per al personal de l’Administració Central i Institucional i de les entitats gestores de la Seguretat Social.
Per decisió de la Mesa general, es poden constituir
altres meses sectorials, en atenció al nombre i les peculiaritats de sectors concrets de funcionaris públics.
La competència de les meses sectorials s’estén als
temes que no hagin estat objecte de decisió per part de
la Mesa general.
2. A la Mesa general hi han de ser presents les organitzacions sindicals més representatives a escala estatal
i de comunitat autònoma, com també els sindicats que
hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants a
les eleccions per a delegats i juntes de personal.
A les meses sectorials, a més de les organitzacions
assenyalades en el paràgraf anterior, que hi han de ser
en tot cas, també hi han de ser presents els sindicats que
hagin obtingut en el corresponent sector el 10 per 100 o
més dels representants a les eleccions per a delegats i
juntes de personal.
3. La Mesa general i les meses sectorials de negociació s’han de reunir, com a mínim, un cop l’any.
Igualment tenen lloc reunions per decisió de l’Administració pública corresponent; per acord entre aquesta i
les organitzacions sindicals presents a la taula corresponent, i per sol·licitud de totes les organitzacions sindicals
presents a la Mesa respectiva.
Article 32
Són objecte de negociació en el seu àmbit respectiu i
en relació amb les competències de cada Administració
pública les matèries següents:
a) L’increment de retribucions dels funcionaris i del
personal estatutari de les Administracions públiques que
escaigui incloure en el projecte de pressupostos generals de l’Estat de cada any, així com l’increment de les
altres retribucions a establir, per al seu respectiu personal, en els projectes normatius corresponents d’àmbit
autonòmic i local.
b) La determinació i aplicació de les retribucions
dels funcionaris públics.
c) La preparació i el disseny dels plans d’oferta
d’ocupació pública.
d) La classificació de llocs de treball.
e) La determinació dels programes i fons per a l’acció de promoció interna, formació i perfeccionament.
f) La determinació de les prestacions i pensions de
les classes passives i, en general, totes aquelles matèries que afectin, d’alguna manera, la millora de les condicions de vida dels funcionaris jubilats.
g) Els sistemes d’ingrés, provisió i promoció professional dels funcionaris públics.
h) Les propostes sobre drets sindicals i de participació.
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i) Mesures sobre salut laboral.
j) Totes aquelles matèries que afectin, d’alguna
manera, l’accés a la funció pública, la carrera administrativa, les retribucions i la Seguretat Social, o les condicions de treball dels funcionaris públics i la regulació de
les quals exigeixi norma amb rang de llei.
k) Les matèries de caràcter econòmic, de prestació
de serveis, sindical, assistencial, i en general totes les
que afectin les condicions de treball i l’àmbit de relacions dels funcionaris públics i les seves organitzacions
sindicals amb l’Administració.
Article 33
El procés de negociació s’obre, amb caràcter anual,
en la data que de comú acord fixin el Govern o els
òrgans de Govern de les restants administracions públiques i els sindicats més representatius a escala estatal
i de comunitat autònoma, segons el que disposen els
articles 6 i 7 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de
llibertat sindical, i comprèn, entre les matèries relacionades a l’article anterior, les que les dues parts estimin
oportú.
Article 34
1. Queden excloses de l’obligatorietat de la negociació, si s’escau, les decisions de les administracions
públiques que afectin les seves potestats d’organització,
l’exercici del dret dels ciutadans davant els funcionaris
públics i el procediment de formació dels actes i les disposicions administratius.
2. Quan les conseqüències de les decisions de les
administracions públiques que afectin les seves potestats d’organització puguin tenir repercussió sobre les
condicions de treball dels funcionaris públics, escau la
consulta a les organitzacions sindicals i els sindicats a
què fan referència els articles 30 i 31.2 d’aquesta Llei.
Article 35
Els representants de l’Administració de l’Estat, de les
comunitats autònomes o de les entitats locals i de les
organitzacions sindicals o sindicats a què fan referència
els articles 30 i 31.2 d’aquesta Llei poden arribar a acords
i pactes per a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris públics.
Els pactes s’han de subscriure sobre matèries que es
corresponguin estrictament amb l’àmbit competencial
de l’òrgan administratiu que el subscrigui i vinculen
directament les parts.
Els acords han d’abordar matèries que siguin competència del Consell de Ministres, Consells de Govern de
comunitats autònomes o òrgans corresponents de les
entitats locals. Per a la seva validesa i eficàcia, cal l’aprovació expressa i formal d’aquests òrgans en el seu àmbit
respectiu.
Els pactes i acords han d’establir les parts interventores i el termini de vigència, com també el seu àmbit personal, funcional i territorial.
Per acord de les parts, es poden establir comissions
de seguiment dels pactes i acords.
Article 36
Els acords aprovats i els pactes formalitzats s’han de
remetre a l’oficina pública a què fa referència la Llei
orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i
s’han de publicar immediatament en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» o diaris oficials corresponents.
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Article 37
1. El Govern, els consells de govern de les comunitats autònomes o l’òrgan corresponent de les entitats
locals poden determinar, respectivament, les instruccions a què cal que s’atinguin els seus representants quan
escaigui la negociació amb la representació sindical
establerta en aquest capítol.
2. Correspon al Govern, en els termes de l’article
3.2, b), de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a
la reforma de la funció pública, i als òrgans de Govern de
les altres administracions públiques, en els seus àmbits
respectius, establir les condicions de treball dels funcionaris públics en els casos que no es produeixi acord en
la seva negociació o no s’arribi a l’aprovació expressa i
formal a què al·ludeix l’article 35.
Article 38
1. Les administracions públiques i els sindicats a
què es refereixen els articles 30 i 31.2 poden nomenar de
mutu acord un mediador o més d’un quan no resulti possible arribar a acord en la negociació o apareguin conflictes en el compliment dels acords o pactes.
2. La mediació s’ha d’efectuar d’acord amb el procediment que reglamentàriament es determini.
3. Les propostes del mediador i l’oposició de les
parts, si s’escau, han de fer-se públiques immediatament.»
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. La composició i el funcionament dels
òrgans electorals que es consideren a la Llei 9/1987, de
12 de juny, amb excepció de les meses electorals, s’estableix reglamentàriament, amb la negociació prèvia
amb els sindicats amb dret a ser presents a la Mesa
general segons l’article 31.2. El funcionament dels
esmentats òrgans electorals es regeix, per a tot allò no
regulat expressament, pel que disposa el capítol II del
títol I de la Llei de 17 de juliol de 1958, de procediment
administratiu.
L’esmentada regulació s’acomoda, sens perjudici de
les especificitats derivades de la relació estatutària, al
que s’estableix per a la composició dels òrgans electorals en el cas de les eleccions celebrades a l’empara de
la Llei 8/1980, de l’Estatut dels Treballadors.
Segona. Promogudes les eleccions sindicals davant
el Consell Superior de la Funció Pública, en els termes
establerts a l’article 13 de la Llei 9/1987, el seu president
trasllada la iniciativa a la Junta Electoral General, que ha
de constituir-se, i a la qual passen a correspondre la resta
de les competències electorals que l’esmentada Llei atribuïa al Consell.
Tercera. Les referències a l’oficina pública en els
articles 20.4 i 27.5 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, s’entenen realitzades a l’oficina pública a què es refereix la Llei
orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.
Quarta. L’article 5 de la Llei 9/1987 queda redactat
de la manera següent:
«La representació dels funcionaris en aquelles entitats locals que disposin almenys de deu funcionaris i no
arribin al nombre de 50 correspon als delegats de personal. Igualment, hi pot haver un delegat de personal en
aquells centres que tinguin entre sis i deu funcionaris si
així ho decideixen aquests per majoria.
Els funcionaris elegeixen delegats de personal
d’acord amb la proporció següent:
Fins a 30 funcionaris, un.
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De 31 a 49 funcionaris, tres, que exerceixen la seva
representació mancomunadament.»
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els articles següents de la Llei
9/1987: articles 23.2; 24, paràgrafs segon i tercer, i 25.2,
en el quals es fa referència a la composició dels òrgans
electorals que s’hi esmenten; l’article 13, paràgrafs segon
i tercer, i l’article 25.1 pel que fa a la ubicació de la Junta
Electoral General en el si del Consell Superior de la Funció
Pública.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 19 de juliol de 1990.
Juan Carlos R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

