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El Reial Decret Llei 20/2012 restringeix 
drets fonamentals dels treballadors 
UGT i CCOO han sol·licitat a la Defensora del Poble que promogui recurs d’inconstitucionalitat 
contra el RDL 20/2012, per vulneració dels articles 86.1, 9.3, 37, 28.1 i 81 de la Constitució 

VULNERACIÓ DE L’ARTICLE 86. 1

● Per no concórrer ni els pressupostos d’extraordinària i urgent necessitat, ni els pressupos-
tos materials que faculten el Govern per a l’ús d’aquesta figura normativa.

VULNERACIÓ DE L’ARTICLE 9.3: PROHIBICIÓ DE RETROACTIVITAT DE LES DISPOSICIONS 
RESTRICTIVES DE DRETS INDIVIDUALS

● Supressió durant l’any 2012 de la paga extraordinària del mes de desembre i la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de des-
embre, dels empleats públics.

VULNERACIÓ DEL DRET A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I DEL DRET FONAMENTAL A LA 
LLIBERTAT SINDICAL CONTEMPLATS EN ELS ARTICLES 37.1 I 28.1 

● L’article 7 i la disposició addicional segona del Reial Decret Llei 20/2012 buiden de con-
tingut els elements essencials del dret a la negociació col•lectiva: l’autonomia col•lectiva 
i l’eficàcia dels pactes. Així mateix, infringeixen el dret a la llibertat sindical, mentre per-
meten que l’ocupador públic, de manera unilateral, suspengui o modifiqui el compliment 
d’un conveni col•lectiu, acord o pacte

● L’article 10 del Reial Decret Llei 20/2012 invalida els acords col•lectius assolits en 
matèria de nombre de representants del sindicat i el crèdit horari que correspongui a 
aquests en el seu àmbit d’aplicació. També restringeix per al futur la capacitat de negociar 
aquests acords a l’àmbit de les Meses Generals de Negociació regulades en l’EBEP.

● L’article 13.1 del Reial Decret Llei 20/2012, per ser contrari al dret a la llibertat ideo-
lògica, en la seva vessant negativa de no estar ningú obligat a declarar sobre la seva 
ideologia (afiliació sindical i política) de l’article 16.1 i 2 CE i, per vulnerar el dret a la 
llibertat sindical en atemptar a la llibertat interna i al dret a l’autoorganització del sindicat, 
de l’article 28.1 de la CE.

Després d’haver-se dirigit recentment al Defensor del Poble amb motiu de la inconstitucionalitat 
de la Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, UGT i CCOO tornen a 
dirigir-se a la Defensora del Poble sol·licitant-li que promogui recurs d’inconstitucionalitat contra 
una altra norma emanada del Govern que restringeix drets fonamentals dels treballadors.


