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RESOLUCIÓ
TRE/3830/2007, de 29 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball per al sector de l’arqueologia i la paleontologia 
de Catalunya per al període del 18.7.2007 al 31.12.2009 (codi de conveni núm. 
7902595).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per al sector de l’arqueologia i la 
paleontologia de Catalunya subscrit, per la part empresarial, pels representants de 
nÓCuuqekcek„"fÓGortgugu"fÓCtswgqnqikc"fg"Ecvcnwp{c"*CGCE+"k"rgnu"fg"RKOGE."
i per la part social pels representants de CCOO el 18 de juliol i el 25 de setembre 
de 2007, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 
313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"
treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre 
i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres 
normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball per al sector de l’ar-
queologia i la paleontologia de Catalunya per al període del 18.7.2007 al 31.12.2009 
(codi de conveni núm. 7902595) al Registre de convenis de la Direcció General de 
Relacions Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

PqvkÝswgw"cswguvc"Tguqnwek„"c"nc"Eqokuuk„"pgiqekcfqtc"fgn"Eqpxgpk0

Barcelona, 29 d’octubre de 2007

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

1R CONVENI
col·lectiu del sector de l’arqueologia i la paleontologia de Catalunya

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Àmbit territorial

Aquest conveni és d’aplicació a tot el territori de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya.

Article 2
Àmbit funcional

El present conveni regula les relacions laborals en les empreses i/o entitats priva-
des, qualsevol que sigui la forma jurídica que adoptin, que tinguin i desenvolupin 
l’activitat de prestació de serveis relacionats amb intervencions arqueològiques i la 
difusió del patrimoni arqueològic, ja sigui per si mateixes o bé per d’altres empreses 
o organismes públics i privats.
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S’entén per intervencions arqueològiques als efectes previstos a aquest article, 
els estudis, les prospeccions, els sondeigs, les excavacions, els controls, i qualsevol 
cnvtc"kpvgtxgpek„."cod"tgoqek„"fg"vgttgp{u"q"ugpug."swg"vkpiwk"rgt"Ýpcnkvcv"fgueqdtkt."
documentar o investigar restes arqueològiques.

Per altra banda als efectes del previst a aquest article, s’entén per difusió del 
patrimoni arqueològic la presentació dels resultats de les intervencions, estudis 
i recerques sobre patrimoni històric en qualsevol tipus de mitjà i suport amb la 
Ýpcnkvcv"fg"fqpct/nqu"c"eqpflkzgt"c"nc"uqekgvcv0

La relació efectuada no s’entén tancada, per la qual cosa s’hi considera inclosa 
qualsevol altra activitat que existeixi o de nova creació, sempre que la seva funció 
pugui ser enquadrada en la relació anterior.

Article 3
Àmbit temporal

El present conveni entra en vigor a partir del dia de la seva signatura i amb 
independència de quan es presenti al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya i es publiqui al DOGC. Els aspectes econòmics entren en vigor a partir 
de l ‘1 de juliol de 2007.
Gn"rgt‡qfg"fg"xkiflpekc"fÓcswguv"eqpxgpk"fiu"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"422;."fcvc"

en la qual, si no ha estat denunciat, s’entendrà que es va prorrogant any per any, i, 
si ha estat objecte de denúncia de qualsevol de les parts amb un mes d’antelació al 
venciment, s’iniciaran les negociacions del següent.

Els articles normatius del conveni continuaran vigents des de la denúncia del 
rtgugpv"Ýpu"c"nc"ukipcvwtc"fgn"rtqrgt0
Ngu"rctvu"ukipcpvu"fgn"eqpxgpk"gu"tgugtxgp"nc"hcewnvcv"fg"eqpxqect"nc"Oguc"fg"

negociació abans del període indicat si consideren que la previsible reestructuració 
del sector, o qualsevol altre acord o normativa amb l’Administració competent, 
poden afectar aspectes laborals de totes les categories o d’algunes.

En tot cas, però, les taules salarials pactades s’han d’aplicar a partir de l ‘1 de juliol 
de 2007 i a partir d’1 de gener de 2008 i d’1 de gener de 2009, respectivament.

Article 4
Àmbit personal

Aquest conveni regula les relacions laborals de les empreses incloses en el seu 
àmbit funcional i territorial amb la totalitat dels seus treballadors i treballadores, 
amb excepció expressa del personal d’alta direcció, que es regeix per les seves prò-
pies disposicions legals i contractuals. En tot el que no preveu, cal atenir-se al que 
estableixen l’Estatut dels treballadors, la Llei orgànica de llibertat sindical i totes 
les altres disposicions laborals de caràcter general.

Article 5
Concurrència de convenis

De conformitat amb el que disposen els articles 83.2 i 84 de l’Estatut dels treba-
lladors, els supòsits de concurrència entre els convenis d’àmbit territorial inferior i 
d’empresa s’han de resoldre en favor de l’aplicació de les disposicions recollides en 
el d’àmbit superior, i s’han de respectar, en tot cas, i amb caràcter de mínims, totes 
les condicions de treball pactades aquí. Així mateix, s’han de considerar nul·les totes 
les condicions que no respectin el mínim establert en el present conveni.

Article 6
Equilibri intern del conveni

Les condicions pactades en aquest conveni col·lectiu formen un tot indivisible, 
per la qual cosa no es podrà aplicar una o diverses de les seves normes, i oblidar-ne 
la resta, sinó que a tots els efectes ha de ser aplicat i observat en la seva integritat.

En el supòsit que l’autoritat de treball o la jurisdicció competent, fent ús de les 
seves atribucions, anul·lessin o invalidessin algun dels pactes continguts en el pre-
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sent conveni , les parts negociadores consideraran si és vàlid per si sol la resta del 
text aprovat, o bé, si és necessària una nova, total o parcial, renegociació d’aquest. 
En aquest supòsit, les parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a reunir-
ug"fkpu"fgnu"52"fkgu"ugi¯gpvu"cn"fg"nc"hgtoguc"fg"nc"tguqnwek„"eqttgurqpgpv"c"Ý"fg"
resoldre el problema plantejat.

Si en el termini de 90 dies, a partir de la fermesa de la resolució en qüestió, les 
rctvu"ukipcv§tkgu"pq"ceqpugiwkuukp"wp"ceqtf."gu"eqortqogvgp"c"Ýzct"wp"ecngpfctk"
de reunions per a la negociació del conveni en la seva totalitat.

Article 7
Garantia ad personam

S’han de respectar ad personam, ja sigui col·lectivament i individual, com a 
condicions més avantatjoses, les reconegudes en els contractes de treball que eren 
vigents a l’entrada en vigor del present conveni quan, examinades en conjunt i en 
e”orwv"cpwcn."tguwnvkp"ofiu"dgpgÝekqugu"rgt"cnu"vtgdcnncfqtu"k"vtgdcnncfqtgu0

La garantia ad personam no és absorbible ni compensable amb els increments 
que es puguin produir en el futur.

Article 8
Ictcpvkc"fg"ngu"eqpfkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu

Totes les condicions que estableix aquest conveni tenen la consideració de míni-
mes, per la qual cosa els pactes, les clàusules, les condicions i les situacions actuals 
implantats individualment o col·lectivament entre empresaris i treballadors/es que en 
eqplwpv"kornkswkp"eqpfkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu"swg"ngu"rcevcfgu"gp"cswguv"eqpxgpk"
s’han de respectar íntegrament.

Article 9
Comissió paritària

Es crea la Comissió paritària del Conveni com a òrgan d’interpretació, conciliació 
i vigilància del seu compliment.

La Comissió paritària entendrà obligatòriament, i com a tràmit previ, de quants 
dubtes i divergències puguin sorgir entre les parts, sobre qüestions d’interpretació, 
d’aquest conveni, sense prejudici que, un cop conegut el dictamen de la Comissió 
paritària, es puguin utilitzar les vies administratives i jurisdiccionals que corres-
pongui.

Aquesta Comissió paritària està integrada per 6 representants de cadascuna de 
les organitzacions empresarials i sindicats que hagin signat el present conveni, 
podent-se efectuar la delegació de vot.

La Comissió paritària pot utilitzar, a més, els serveis permanents i ocasionals 
d’assessors/es en totes les matèries que són de la seva competència.

Funcions
Ngu"hwpekqpu"gurge‡Ýswgu"fg"nc"Eqokuuk„"rctkv§tkc"u„p"ngu"ugi¯gpvu<
a. Interpretar el conveni i resoldre les qüestions o els problemes que totes dues 

parts sotmetin a la seva consideració o en els casos que preveu concretament aquest 
text.
d0"Ngu"fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„"gp"gnu"eqpÞkevgu"kpfkxkfwcnu"q"eqn/

lectius que els hi siguin sotmesos.
c. Les de vigilància i seguiment del conjunt dels acords.
d. El control del sector amb detecció de les empreses i/o entitats que, amb in-

compliment de la legalitat vigent, exerceixin competència deslleial, denunciant a 
les mateixes davant les autoritats competents.

e. Analitzar l’evolució del sector pel que es refereix a les modalitats contractuals 
laborals.
h0"Gncdqtct"wp"Rnc"gurge‡Ýe"fg"Hqtocek„"rgn"ugevqt0
Les parts signants del present Conveni, en representació dels treballadors/es i 

empreses compreses en el seu àmbit personal, pacten expressament als procediments 
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de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, per a la resolució dels 
eqpÞkevgu"ncdqtcnu"fg"ecktg"eqnángevkw"q"rnwtcn"swg"rqiwguukp"uwuekvct/ug."ckz‡"eqo"
els de caràcter individual no exclosos expressament de les competències d’aquest 
Tribunal a l’efecte d’allò establert en els articles 63 i 154 del TRLPL.

En particular, manifesten la seva voluntat de sotmetre’s als procediments se-
güents:
/"Eqpeknkcek„."okvlcp›cpv"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn"fg"

Ecvcnwp{c."gp"swcnugxqn"fgnu"eqpÞkevgu"rtgxkuvqu"cpvgtkqtogpv0
/"Ogfkcek„."fcxcpv"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ogfkcek„"fgn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn"fg"

Catalunya.
- Conciliació sobre serveis de manteniment en cas de vaga, davant la Delegació 

gurge‡Ýec"fgn"VNE"gp"cswguvc"ocvfltkc0
Nc"Eqokuuk„"rctkv§tkc"eqpvkpwct§"vtcevcpv."Ýpu"c"Ýpcn"fg"4229"eqo"c"fcvc"fg"tg-

hgtflpekc."gn"vgoc"fg"t§vkqu"fg"rgtuqpcn"fkpu"fÓgswkru"fg"vtgdcnn."c"Ý"k"ghgevg"fÓcttkdct"
a un consens sobre el tema. Si es produeix el consens i es considera adient, l’acord 
es podrà incorporar com annex al conveni.

Reglament de la Comissió paritària
La Comissió paritària es dotarà d’un reglament de funcionament, en un termini 

màxim de 2 mesos des de la seva constitució, el qual recollirà com a mínim les 
qüestions següents:

1. Reunions: La Comissió paritària es reunirà de forma ordinària durant el primer 
any amb una periodicitat mensual i trimestralment a partir del segon any.

2. Convocatòria: La comissió paritària serà convocada per qualsevol de les orga-
pkv¦cekqpu"ukipcpvu."ugpv"uwÝekgpv"wpc"eqowpkecek„"guetkvc"gp"nc"swcn"uÓgzrtguuctcp"
els punts a tractar en l’ordre del dia, així com la data i hora proposades. En cap cas 
s’excedirà dels 15 dies comptats a partir de la data de registre de la comunicació 
efectuada. Un cop acabat aquest termini, si no s’ha produït la reunió, s’entendrà 
esgotada la intervenció de l’esmentada Comissió, podent l’interessat exercir les 
accions que consideri oportunes.

Es podran fer convocatòries urgents, quan els temes a tractar així ho requereixin, 
i la reunió s’haurà de portar a terme en un termini de 72 hores.
50" Sw”two"Îcuuguuqtu1gu<"Gu"eqpukfgtct§"x§nkfcogpv"eqpuvkvw•fc"nc"Eqokuuk„"swcp"

assisteixi la majoria simple de cada representació, podent-se efectuar la delegació 
de vot. Les parts podran acudir a les reunions acompanyats d’assessors/es.

4. Validesa d’acords: Els acords de la Comissió requeriran, en qualsevol cas, 
del vot favorable de la majoria de cada representació. De cada reunió s’aixecarà 
acta, la qual serà signada per qui faci de secretari/a i per un/una representant de 
cada organització.

Domicili
La Comissió paritària té el seu domicili al carrer Viladomat, 174 08015 

Barcelona.
Els/les treballadors/es i les empreses interessades poden dirigir les seves comuni-

ecekqpu"c"ngu"fgrgpfflpekgu"ugi¯gpvu<"RKOGE"k"Cuuqekcek„"fÓGortgugu"fÓCtswgqnqikc"
de Catalunya (AEAC): C/ Viladomat, 174 08015 Barcelona; Federació de Serveis i 
Administracions Públiques- CCOO: Via Laietana, 16, 4ª planta.

CAPÍTOL 2
L’organització del treball

Article 10
Facultats i responsabilitats

L’organització de la feina, amb subjecció a les normes de l’article següent, és 
facultat privativa de l’empresa, per mitjà dels seus òrgans de direcció, la qual és 
responsable del seu ús davant l’autoritat competent, sense perjudici dels drets d’in-
formació i participació dels representants dels treballadors/es.
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Article 11
Pqtogu"rgt"cn"ugw"fgugpxqnwrcogpv

L’organització de la feina es fonamenta en els principis següents, a títol enun-
ciatiu:
c0"NÓcflwfkecek„"fg"nc"vcuec"gurge‡Ýec."pgeguu§tkc"rgt"c"nc"rngpc"cevkxkvcv"fgn"

treballador/a.
b. L’exigència d’una activitat i un rendiment normal per a cada treballador/a i, en 

general, per a tot el personal de l’empresa o entitat.
e0"Nc"Ýzcek„"fg"nÓ‡pfgz"fg"swcnkvcv"cfokuukdng"gp"nc"tgcnkv¦cek„"fg"nc"hgkpc0
d. La mobilitat i la redistribució del personal de manera racional, compatible amb 

la dispersió dels centres o espais físics de treball, i les necessitats estrictes del servei, 
d’acord amb el que estableixen els articles 39 i 41 de l’Estatut dels treballadors, i les 
limitacions que estableixen els articles 12 i 13 d’aquest conveni.

Article 12
Mobilitat funcional

La mobilitat funcional és una de les característiques de la prestació de serveis 
d’aquest sector, la determinació de la qual correspon a la facultat organitzativa de 
l’empresa i/o entitat, a l’efecte d’una distribució racional del seu personal, fent-la 
compatible amb la dispersió inevitable dels centres de treball i les necessitats de 
cobertura.
Pq"qduvcpv"ckz”."gnu"ecpxku"fg"nnqe"fg"vtgdcnn"fgvgtokpcvu"rgt"cswguvc"oqdknkvcv"

mai no es poden basar en una mesura arbitrària o sancionadora de les empreses 
o entitats, i només es poden fer per estrictes raons de servei o d’imperatiu co-
mercial.

En consideració a aquestes raons, la cobertura de les vacants s’ha de fer dintre de 
cada zona i grup professional llevat que hi hagi un acord entre les parts interessades, 
de la qual cosa cal informar la representació legal dels treballadors.

Article 13
Oqdknkvcv"igqit§Ýec
Nc"oqdknkvcv"igqit§Ýec"fgnu"vtgdcnncfqtu1gu"gu"tgigkz"rgn"swg"fkurquc"nÓctvkeng"62"

de l’Estatut dels treballadors.

CAPÍTOL 3
EncuukÝecek„"fgn"rgtuqpcn

Article 14
Ngu"fgÝpkekqpu"eqttgurqpgpvu"c"ngu"fkhgtgpvu"ecvgiqtkgu"vgpgp"ect§evgt"gpwpekcvkw"

i no comporten l’obligació d’estar totes previstes.

Grup 1
Arqueòleg/a i/o paleontòleg

És aquell/a treballador/a amb la titulació superior corresponent que el faculta 
per exercir com a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a. Es distingeixen 3 categories a 
l’àmbit d’aquest grup i que es corresponen amb les descripcions que es fan a 
continuació:

- Coordinador/a: És aquell treballador/a amb la titulació superior corresponent que 
el faculta per exercir professionalment com a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a i que, de 
conformitat amb la seva experiència i coneixements, pot dur a terme les funcions 
de coordinació i/o supervisió d’intervencions, del registre, de la documentació, dels 
estudis i de la difusió de qualsevol tipus de tasca arqueològica, exercint bàsicament 
un control de qualitat i estil dins de l’empresa.

- Tècnic/a: És aquell treballador/a amb la titulació superior corresponent que 
el/la faculta per exercir professionalment com a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a 
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i que pot dur a terme les funcions inherents a l’arqueologia i entre d’altres les 
funcions de: direcció d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de 
qualsevol classe i en qualsevol medi; redacció de projectes i assessoraments en 
temes patrimonials.

Dins d’aquesta categoria s’estableixen dos nivells diferents:
Tècnic/a A, que és el/la que té el seu càrrec més de 3 persones.
Vflepke1c"D."swg"fiu"gn1nc"swg"vfi"gn"ugw"e§ttge"Ýpu"c"5"rgtuqpgu0
Gp"cswguv"crctvcv."uÓgurgekÝec"fg"ocpgtc"gzrtguuc"swg"gn"Vflepke"swg"fw"c"vgtog"

una intervenció subaquàtica sempre tindrà nivell de Tècnic A.
- Tècnic/ca de suport: És aquell treballador/a amb la titulació superior correspo-

nent que el/la faculta per exercir com a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a i que sota la 
supervisió i control de les dues categories anteriors o de la direcció de l’empresa, 
atesa la seva experiència i coneixements, desenvolupa, per delegació d’aquests, 
entre d’altres, les següents funcions de suport:

El registre del jaciment
Organitzar els materials arqueològics
Rqtvct"c"vgtog"gn"tgikuvtg"it§Ýe1q"hqvqit§Ýe
Portar a terme l’inventari dels materials arqueològics
Swcnugxqn"cnvtc"vcuec"swg"fkpu"fgnu"rct§ogvtgu"fg"fgÝpkek„"tgeqnnkvu"rgt"nc"ecvgiqtkc"

professional li siguin encarregades per les categories superiors abans esmentades 
o per la Direcció de l’empresa.

Un/a tècnic/a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a també port dura a terme, quan així 
swgfk"cetgfkvcv"rgt"vkvwncek„"k1q"gzrgtkflpekc."ngu"hgkpgu"fg"uwrqtv"fg"fkdwkz."vqrqitcÝc."
restauració, documentalista, antropologia i altres feines de caràcter similar.

Grup 2
Tècnic especialista

És aquell/a treballador/a que tenint la titulació requerida i/o l’experiència neces-
u§tkc."fiu"gurgekcnkuvc"gp"vflepkswgu"cÝpu"c"nÓctswgqnqikc"q"cp§nkuku"k"rqv"rctvkekrct"gp"
el registre, documentació i estudis arqueològics interdisciplinars.

Grup 3
Personal de suport
¡u"cswgnn"rgtuqpcn"fgÝpkv"rgnu"vtgdcnnu"c"fgugpxqnwrct"tgncekqpcvu"cod"nÓcevkxkvcv"

de l’empresa, ja siguin en una intervenció arqueològica, laboratori, despatx o ma-
gatzem, per a la qual només s’exigeix la titulació bàsica.

Fruit d’aquestes tasques o funcions a desenvolupar es divideixen en quatre 
categories:

Encarregat/da: És aquell/a treballador/a anomenat per l’empresa que, a més de 
les funcions pròpies del seu grup pot tenir assignades per delegació dels tècnics, 
alguna o algunes de les següents funcions:

- Traslladar les indicacions de treball dels tècnics dels grups 1 i 2.
- Traslladar a l’empresa les necessitats que es derivin per a portar a terme les 

funcions del personal de suport.
- Controlar el compliment dels horaris i les hores dutes a terme del personal de 

suport a l’excavació.
- Vetllar pel control i bon estat de les eines i equipaments, això com del compli-

ment de les mesures de seguretat corresponents.
- Portar un control de les compres i despeses que li siguin encarregades.
QÝekcn<"¡u"cswgnn1c"vtgdcnncfqt1c"cod"wpc"gzrgtkflpekc"k"eqpgkzgogpvu"eqpvtcuvcvu"

en el sector responsable de portar a terme les següents funcions, sempre sota la 
supervisió dels tècnics/es corresponents:

- De remoció, excavació i delimitació d’estrats arqueològics
/"Fg"uwrqtv"c"ngu"vcuswgu"fg"fqewogpvcek„"it§Ýec"*nngikt"eqvgu."clwfct"c"rtgpftg"

mesures, etc.)
- De neteja i condicionament del jaciment arqueològic
- De neteja i siglatge del material arqueològic
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- Ensenyar les tasques bàsiques a un/a auxiliar
/"Gpftg›ct"k"vtcunncfct"gn"ocvgtkcn
- Vetllar pel control i bon estat de les eines i equipaments, això com del compli-

ment de les mesures de seguretat corresponents.
/"Swcnugxqn"cnvtc"hgkpc"swg"pq"tgrtgugpvk"wpc"oclqt"tgurqpucdknkvcv"swg"nk"ukiwk"

encarregada i supervisada per personal del grup 1.
Auxiliar de suport: És aquell/a treballador/a que sense experiència o coneixe-

ogpvu"cetgfkvcvu"gp"gn"ugevqt"fqpc"uwrqtv"c"ngu"vcuswgu"swg"tgcnkv¦k"nÓqÝekcn."k"uqvc"
supervisió d’aquest/a.

D’igual manera ha de vetllar pel control i bon estat de les eines i equipaments, 
això com del compliment de les mesures de seguretat corresponents.

Auxiliar de difusió patrimonial: És aquell treballador/a amb l’experiència i els 
coneixements necessaris per tal de portar a terme les tasques de difusió del patri-
moni històric, sota la supervisió del tècnic/a corresponent.

Grup 4
Personal administratiu
Fkpu"cswguv"dnqe"gu"eqpvgorngp"vtgu"ecvgiqtkgu<"Ecr"cfokpkuvtcvkw."QÝekcn"

1ª administratiu i Auxiliar administratiu tenint cadascuna d’elles les següents 
funcions:

Cap administratiu: És aquell treballador/a qui, complint els requisits de formació 
o experiència exigible, realitza les funcions que comporten la integració, coordina-
ció i supervisió de tasques homogènies de caire administratiu, realitzades per un 
conjunt de col·laboradors en un estat organitzatiu menor.
QÝekcn"3²"cfokpkuvtcvkw<"¡u"cswgnn"vtgdcnncfqt1c"cod"gn"v‡vqn"q"rtgrctcek„"vg”tkeq/

rt§evkec"uwÝekgpv"qewrc"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"swg"eqortflp"nÓgzgewek„"fg"vqv"vkrwu"fg"
tasques administratives complexes, establir previsions de cobraments i pagaments, 
la relació amb els bancs, la gestió del cobrament d’impagats, control de la Caixa, 
facturació i, amb general, totes aquelles que siguin pròpies de la seva categoria, 
sens perjudici d’altres activitats com arxiu, coordinació i supervisió de les tasques 
del seu personal subaltern, etc.

Auxiliar administratiu: És aquell treballador/a que amb el títol adequat o la pre-
paració teòrico-pràctica necessària, realitza tasques administratives mecanitzades 
o burocràtiques pròpies de la seva categoria.

Així mateix, la Comissió paritària ha d’homologar totes les categories no previstes 
en aquest conveni.

CAPÍTOL 4
Contractació

Criteris generals
Per raó de les característiques del servei a l’empresa, els treballadors/es es classi-

Ýswgp"gp<"Ýzgu."eqpvtcevcvu"rgt"vgoru"fgvgtokpcv."gxgpvwcnu."kpvgtkpu"k"eqpvtcevcvu"c"
temps parcial i pràctiques. Tanmateix, podrà celebrar-se qualsevol tipus de contracte 
de treball, de conformitat a la legalitat vigent en cada moment.
Ngu"tgncekqpu"ncdqtcnu"vgpfktcp."rtkqtkv§tkcogpv."c"ugt"fg"ect§evgt"kpfgÝpkv."ugpug"

més excepcions que les indicades a la Llei i els articles següents.
Les diverses modalitats contractuals hauran de tenir correspondència efec-

vkxc"cod"nc"Ýpcnkvcv"ngicn"q"eqpxgpekqpcnogpv"guvcdngtvc0"Gp"ecu"eqpvtctk."gnu"
guogpvcvu"eqpvtcevgu"gp"htcw"fg"nngk"rcuuctcp"c"ugt"eqpukfgtcvu"kpfgÝpkvu"c"vqvu"
els efectes.

El personal contractat per les empreses i/o entitats sense pactar cap modalitat 
gurgekcn"rgn"swg"hc"c"nc"fwtcfc"fgn"ugw"eqpvtcevg"gu"eqpukfgtct§"Ýz"wpc"xgicfc"
transcorregut el període de prova.

El contracte a temps parcial haurà de formalitzar-se necessàriament per escrit, 
havent de constar en ell el número ordinari d’hores al dia, al mes o a l’any, així com 
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la seva distribució diària o mensual o anual, excepte les limitacions que es derivin 
de la natura del seu contracte.

El treballadors/es amb contracte a temps parcial tindran preferència per a cobrir 
vacants a jornada complerta.

Tots els treballadors i treballadores passaran automàticament a la condició de 
Ýzqu"uk"vtcpueqttgiwv"gn"vgtokpk"fgvgtokpcpv"gp"gn"eqpvtcevg"eqpvkpwguukp"fgu-
envolupant les seves activitats sense que hagi existit nou contracte o pròrroga 
de l’anterior.

Article 15
Eqpvtcevg"rgn"hqogpv"fg"nc"eqpvtcevcek„"kpfgÝpkfc
C"nÓqdlgevg"fg"hceknkvct"gn"hqogpv"fg"nc"eqpvtcevcek„"kpfgÝpkfc."gu"rqft§"wvknkv¦ct"

aquesta modalitat contractual, en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Article 16
Eqpvtcevg"Ýz"fkueqpvkpw

Tal i com diu la normativa vigent l’objecte d’aquest contracte és la realització 
fg"vtgdcnnu"swg"vkpiwkp"gn"ect§evgt"fg"Ýzgu"fkueqpvkpwu."fkpu"fgn"xqnwo"pqtocn"
d’activitat de l’empresa. Per tant tot el personal que en el moment de la signatura 
fÓcswguv"eqpxgpk"guvkiwk"gp"cswguvc"ukvwcek„."ugÓnu"hct§"eqpvtcevg"Ýz"fkueqpvkpw."
mantenint l’antiguitat. En tot cas es garantirà un mínim de tres mesos de feina 
a l’any, establint-se un torn de rotació, tot tenint en compte l’especialització, 
l’experiència i l’antiguitat en l’empresa. S’avisarà amb una antelació mínima 
de set dies, sempre i quan sigui possible. Si l’avís es produeix en un termini 
inferior a aquests set dies, es podrà rebutjar la petició d’incorporació durant 
dues vegades.
Swcp"wp"vtgdcnncfqt1c"cod"cswguvc"oqfcnkvcv"eqpvtcevwcn"ukiwk"etkfcv"rgt"c"wpc"

empresa, i es trobi treballant en el sector, i per tant no es pugui incorporar a la feina, 
pq"rgtft§"nc"ugxc"eqpfkek„"fg"Ýz"fkueqpvkpw0"Gn"ocvgkz"uweegkt§"gp"ecu"fg"vtqdct/ug"
en situació de baixa mèdica.

La Comissió paritària treballarà en el desenvolupament d’un ordre de crida unitari 
en el sector que pugui respondre als interessos d’ambdues representacions.

Article 17
Contracte d’interinatge

El personal interí és el contractat per substituir al personal de l’empresa i/o entitat 
durant les seves absències, com a conseqüència de permisos, vacances, incapacitat 
vgorqtcn."gzegfflpekc"hqt›quc"q"swcnugxqn"cnvtc"ecwuc"swg"qdnkiwk"c"nÓgortguc"k1q"
gpvkvcv"c"tgugtxct"nc"rnc›c"fgn"vtgdcnncfqt1c"cdugpv0"UÓjc"fÓgurgekÝect"gp"gn"eqpvtcevg"
el nom del treballador/a substituït i la causa de la substitució.

Article 18
Contracte eventual

Es contractarà personal eventual per les empreses i/o entitats per realitzar treballs 
esporàdics i ocasionals de duració limitada i per raons transitòries i circumstan-
cials.

Els treballadors contractats per temps determinat tindran els mateixos drets i 
igualtat de tracte en les relacions laborals que la resta de treballadors de la plantilla, 
excepte les limitacions que es derivin de la natura i durada del seu contracte.

Es podran celebrar contractes de jubilació parcial i de relleu, segons la legislació 
vigent.

Per l’aplicació dels contractes temporals, l’empresa i/o entitat s’atendrà a l’establert 
en els articles 15 i 49.3 de l’Estatut dels treballadors.

Els contractes de durada determinada per circumstàncies del mercat, acumulació 
de tasques o excés de comandes, podran tenir una durada màxima de nou mesos 
en un període de quinze.
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Article 19
Contracte d’obra o servei
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"rqvgpekct"nÓ¿u"rgt"ngu"gortgugu"fgn"ugevqt"fg"ncu"oqfcnkvcvu"fg"

contractació previstes per la Llei, s’acorda crear un contracte d’obra o servei deter-
okpcv."ugiqpu"gn"rtgxkuv"rgt"nÓctvkeng"3703"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu."tgcÝtocpv"
la natura causal d’aquests contractes.
Gnu"guogpvcvu"eqpvtcevgu"rqftcp"eqdtkt"vqvgu"cswgnngu"vcuswgu"q"vtgdcnnu"uwÝekgpv-

ment diferenciats pel volum de treball addicional que representen, que limitats en el 
temps i quina durada pugui preveure’s, estiguin directa o col·lateralment relacionats 
amb l’activitat de l’empresa.

Prèviament a l’ús d’aquesta modalitat contractual, l’empresa traslladarà als repre-
sentants dels treballadors la causa objecte del contracte, així com les condicions de 
vtgdcnn"fgnu"ocvgkzqu."gurgekÝecpv/ug"gn"p¿ogtq"fg"vtgdcnncfqtu"chgevcvu."ecvgiqtkgu"
o grups professionals a assignar i durada prevista.

Aquesta inclusió en el present Conveni no es podrà entendre, en cap cas, com una 
limitació a la modalitat contractual prevista en el referit article 15.1 a) de l’Estatut 
dels treballadors.

Article 20
Contracte en pràctiques

Tot el personal contractat en la modalitat de pràctiques segons la legislació vigent, 
vkpftcp"gnu"ocvgkzqu"ftgvu."swg"gnu"gurgekÝecvu"rgt"cnu"vtgdcnncfqtu1gu"fg"nc"ocvgkzc"
categoria, amb les següents millores:

a. Cap treballador/a no podrà ser contractat en aquesta modalitat, si ha estat afectat 
per aquest amb anterioritat, en la mateixa empresa i/o entitat, en virtut de la mateixa 
titulació, dins dels quatre primer anys a partir de l’obtenció de la titulació.

b. Les retribucions econòmiques seran les corresponents al 85% de les seves 
categories professionals per als 6 primers mesos de durada del contracte i les cor-
responents al 90% de les seves categories professionals per als 18 mesos restants.

c. S’estableixen les següents limitacions numèriques a la utilització d’aquesta 
modalitat contractual. En aquest sentit, el número de treballadors que es recullen 
a les taules de l’escalat es referiren a còmput de plantilla mitjà de l’any anterior.

D’aquesta manera l’escalat de limitació pel que respecta a l’ús de la modalitat 
contractual en pràctiques s’estableix en funció del següent escalat:

- Fins a 10 treballadors: Com a màxim 1 persona contractades en pràctiques.
- De 11 a 20 treballadors: Com a màxim 2 persones contractades en pràctiques.
- De 21 a 30 treballadors: Com a màxim 3 persones contractades en pràctiques.
/"Fg"53"Ýpu"c"322"vtgdcnncfqtu<"Eqo"c"o§zko"6"rgtuqpgu"eqpvtcevcfgu"gp"rt§e-

tiques.
/"Ofiu"fg"322"vtgdcnncfqtu<"Eqo"c"o§zko"gn"7'"fg"nc"rncpvknnc."ugiqpu"ngu"rcwvgu"

establertes.

CAPÍTOL 5
Forma del contracte, períodes de prova, vacants i cessament de personal

Article 21
Forma del contracte

Els ingressos dels treballadors/es s’ajustaran a les normes legals generals sobre 
col·locació i a les espacials pels majors de 45 anys, discapacitats.

Tindran dret preferent per l’ingrés o per cobertura de vacants, en igualtat de 
mèrits, entenent per ells la capacitat i idoneïtat pel lloc de treball concret, aquells 
que estiguin o hagin estat contractats en caràcter temporal, a temps parcial o en 
formació o pràctiques.

El contracte haurà de formalitzar-se, en tot cas, per escrit i adequar-se a allò 
previst a la legislació vigent pel que fa al control de la contractació.
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En tot cas, una de les còpies bàsiques del contracte estarà a disposició del dele-
gat/da dels treballadors/es o del comitè d’empresa, en un termini màxim de 10 dies 
des de la seva formalització.

Els casos d’acomiadament s’han de comunicar al delegat/da de personal o al 
comitè d’empresa, com a mínim a la vegada que a l’interessat.

Article 22
Períodes de prova

El personal de nou ingrés a l’empresa, tret de pacte en sentit contrari, se sotmet 
a un període de prova que es formalitzarà per escrit i que no pot excedir el que 
indica la taula següent:

- Personal comprès en el grup 1: quatre mesos.
- Personal comprès en el grup 2: dos mesos.
- Personal comprès en els grups 3, 4 (excepte auxiliars de suport i auxiliar ad-

ministratiu): un mes.
- Auxiliar de suport i auxiliar administratiu: 15 dies.
Durant el període de prova, les parts poden rescindir lliurement el contracte 

sense que hi hagi més obligació, per part de l’empresa, que la d’abonar els salaris 
meritats durant el període treballat.

Tots els contractes han de ser sotmesos a les disposicions legals que hi hagi.
Els contractes d’interinatge i/o substitució no podran extingir-se a l’inici dels 

períodes de vacances de no reincorporar-se la persona substituïda.

Article 23
Cessament voluntari

El treballador/a que desitja cessar voluntàriament en el servei a l’empresa i/o 
entitat, estarà obligat/a a posar-ho en coneixement d’aquesta per escrit, complint 
els requisits de preavís següents:

- Personal comprès en el grup 1: dos mesos.
- Personal comprès en el grup 2, 3 i 4 (excepte auxiliar de suport i auxiliar ad-

ministratiu): un mes.
- Auxiliar administratiu i auxiliar de suport: quinze dies.
L’incompliment per part del treballador/a de l’obligació de preavisar amb la in-

dicada antelació, donarà dret a l’empresa i/o entitat a descomptar-li de la liquidació 
l’import del salari d’un dia per cada dia de retard en el preavís.

En cas de què les pagues extraordinàries siguin prorratejades i les vacances a 
les quals tenia dret el treballador/a que cessa a l’empresa i/o entitat contractant, 
estiguessin gaudides, no es podrà descomptar de la seva mensualitat cap quantitat 
en concepte d’incompliment de preavís.

Article 24
Finalització relació laboral

L’empresa i/o entitat, en contractacions temporals superiors a 12 mesos, ha de 
rtgcxkuct"cn"vtgdcnncfqt1c"cod"wpc"cpvgncek„"fg"37"fkgu"gp"gn"ecu"fg"Ýpcnkv¦cek„"fg"
la relació laboral. L’incompliment d’aquesta obligació donarà dret al treballador/a a 
ser indemnitzat amb l’import del salari de un dia per cada dia de retard amb l’abo-
nament de la liquidació, amb el límit del número de dies de preavís.

Article 25
Dret de subrogació

25.1 El canvi de titularitat d’una empresa i/o entitat, d’un centre de treball o d’una 
unitat productiva autònoma, no extingirà per si mateix la relació laboral, restant el 
nou empresari/a subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social 
de l’anterior, incloent els compromisos de pensions, en els termes previstos en la 
ugxc"pqtocvkxc"gurge‡Ýec"k."gp"igpgtcn."swcnugxqn"qdnkicek„"gp"ocvfltkc"fg"rtqvgeek„"
social complementaria hagi adquirit el cedint.
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25.2 A efectes d’allò en aquest article, es considerarà que existeix successió 
d’empresa quan la transmissió afecti a una entitat econòmica que mantingui la seva 
identitat, entesa com un conjunt de medis organitzatius per a portar a terme una 
activitat econòmica, essencial o accessòria.

25.3 Sense perjudici d’allò establert a la legislació de la Seguretat Social, el/la 
cedint i el/la cessionari/a, en les transmissions que es realitzin per actes entervius, 
respondran solidàriament durant tres anys de les obligacions laborals nascudes amb 
anterioritat a la transmissió i que hagin estat satisfetes. El/la cedint i el/la cessionari/a 
també respondran solidàriament de les obligacions nascudes amb posterioritat a la 
transmissió, quan la cessió fou declarada delicte.

25.4 Salvat pacte en contrari, establert una vegada consumada la successió mit-
lcp›cpv"ceqtf"fÓgortguc"gpvtg"gn1nc"eguukqpctk1c"k"nc"tgrtgugpvcek„"ngicn"fgnu"vtgdcnnc-
dors/es, les relacions laborals dels treballadors/es afectats per la successió es regiran 
rgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fgn"ugevqt0"C"ghgevgu"fg"fgvgtokpct"ngu"gurgekÝecekqpu"fgn"ftgv"
a subrogació, s’estarà a l’establert en l’article 44 de l’Estatut dels treballadors/es.

CAPÍTOL 6
Règim de retribucions

Article 26
Retribucions
4803" Gnu"ucnctku"c"rgtegdtg"fgu"fg"n"Ò3"fg"lwnkqn"fg"4229"k"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"

del 2009 són els que estableixen les taules salarials annexes a aquest conveni, segons 
ngu"fkhgtgpvu"encuukÝecekqpu"rtqhguukqpcnu0

26.2 Els fulls de salari han de ser lliurats als treballadors i treballadores en el ter-
mini màxim d’un mes a partir de la data que realment correspon al full salarial.

26.3 Els pagaments de salaris han de fer-se efectius, amb respecte als usos i 
costums habituals a les diferents empreses i com a data límit màxima dins dels cinc 
primers dies del mes següent.
4806" Wp"eqr"fgpwpekcv"gn"eqpxgpk"k"Ýpu"swg"pq"uÓjcik"cttkdcv"c"wp"pqw"ceqtf."q"

en cas de pròrroga, es garanteix com a mínim, que les taules s’han d’incrementar 
fÓceqtf"cod"nÓKRE"rtgxkuv"c"pkxgnn"guvcvcn0"Pq"qduvcpv"ckz”."k"pqofiu"rgn"ecu"fg"pq"
assolir-se acord en el Conveni o de pròrroga automàtica, es garanteix que si l’IPC 
a Catalunya és superior a la previsió d’IPC estatal aplicada, la diferència s’ha 
d’abonar amb efectes retroactius des de l ‘1 de gener de cada any. Aquests criteris 
seran aplicables a tots els conceptes retributius recollits al Conveni col·lectiu.

Article 27
Clàusula d’inaplicació salarial

Aquelles empreses que a l’entrada en vigor del present conveni col·lectiu es trobin 
en situació econòmica de pèrdues substancials, de tal manera que l’aplicació del règim 
salarial previst en el present conveni pugui malmetre greument la seva estabilitat 
econòmica, podran, una vegada reconeguda i constatada aquesta situació per la 
Comissió paritària, desvincular-se, en la forma i manera que s’assenyala en aquesta 
clàusula, del règim salarial pactat en el present conveni, amb la condició prioritària 
de garantir el manteniment dels actuals nivells d’ocupació en l’empresa.

El procediment ha de ser el següent:
1. Les empreses que vulguin acollir-se a la clàusula de no vinculació salarial han 

de sol·licitar-ho a la Comissió paritària del conveni dins dels dos mesos següents a 
la publicació d’aquest en el DOGC.
40" Gp"nÓgortguc"jc"fÓgzkuvkt"nc"Ýiwtc"fgn1nc"tgrtgugpvcpv"ngicn"fgnu"vtgdcnncfqtu0
3. Les empreses han de lliurar la documentació acreditativa de la seva situació 

a la Comissió paritària del conveni:
/"Dcncp›qu"k"eqorvgu"fg"tguwnvcvu"fg"nÓ¿nvko"cp{."cod"ngu"cwfkvqtkgu"eqttgu-

ponents o censura de comptes, i les declaracions de l’impost de societats, que 
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rqukp"fg"ocpkhguv"wp"Þwz"fg"eckzc"pgicvkw."ckz‡"eqo"nc"rtgxkuk„"fg"nÓcp{"gp"ewtu"
igualment negativa.

- En el cas d’una empresa integrada en un grup de la mateixa activitat que 
l’empresa en qüestió, cal que aquestes dades es refereixin als resultats integrats 
consolidats del grup.

- Pla de viabilitat, amb les mesures de millora de la gestió productiva, comercial, 
Ýpcpegtc."fÓkpxgtukqpu."gve0."qtkgpvcfgu"c"uwrgtct"nc"eqplwpvwtc"pgicvkxc"k"c"ictcpvkt"
el futur industrial i l’ocupació de l’empresa.

- Estudi de la incidència dels salaris en l’estructura general de l’empresa.
Swgfgp"ugpug"ghgevg"ngu"cevwcekqpu"swg"qogvkp"cswguvgu"fqewogpvcekqpu"q"ngu"

que es facin fora de termini.
S’ha d’intentar arribar a un acord, sobre l’increment concret que s’ha d’aplicar 

a l’empresa, amb els/les representants dels treballadors/es o, si no n’hi ha, amb les 
federacions sindicals signants del conveni.

L’acord al qual s’ha arribat s’ha de remetre, perquè sigui plenament vàlid, a la 
Comissió paritària del conveni perquè l’arxivi i en doni fe quan sigui requerida a 
aquest efecte.

En cas de desacord, la documentació i la proposta s’han de remetre a la Comissió 
paritària del conveni perquè resolgui en el termini de 15 dies, de manera que la 
ugxc"fgekuk„"vkpiwk"nc"ocvgkzc"hqt›c"xkpewncpv"swg"uk"uÓjciwfiu"cttkdcv"c"wp"ceqtf"gp"
el període de consultes.

Tant l’acord al qual s’hagi arribat en el si de l’empresa com la decisió emesa per 
la Comissió paritària, si escau, han de preveure els aspectes següents:

1. L’increment econòmic que s’ha d’aplicar en lloc del general que s’ha pactat, 
que en tot cas no pot ser inferior a 1/3 del que s’ha pactat en el Conveni col·lectiu.

2. El procediment per recuperar, en els anys següents, els increments salarials 
que s’han deixat de percebre en l’any d’inaplicació.

En tot cas, el període màxim de recuperació no pot superar els tres anys.
3. Excepte l’increment salarial pactat, en una quantia diferent de l’increment 

general del conveni, aquest és de plena aplicació a l’empresa.
4. Una mateixa empresa no pot aplicar la clàusula d’inaplicació del conveni col-

lectiu dos anys consecutius, ni més de dues vegades en un període de cinc anys.

Article 28
Pagues extraordinàries

Els/les treballadors/es compresos en l’àmbit d’aplicació del present conveni han de 
percebre, com a complement periòdic de venciment superior a un mes, l’import de 
4"itcvkÝecekqpu"gzvtcqtfkp§tkgu."gswkxcngpvu"ecfcuewpc"c"wpc"ogpuwcnkvcv"fg"ucnctk"
conveni. S’han de fer efectives abans de l ‘1 de juliol i del 23 de desembre.

A efectes de còmput per al càlcul de les pagues extraordinàries, s’estableix el 
termini de l’1 de juliol al 30 de juny per a la paga de l’estiu i de l’1 de gener al 31 de 
fgugodtg"rgt"c"nc"rcic"fg"Pcfcn0

Les parts reconeixen i pacten de forma expressa que les diferents retribucions 
swg"gu"eqpvgorngp"c"ngu"vcwngu"ucnctkcnu"swg"Ýiwtgp"eqo"cppgz"cn"rtgugpv"Eqpxgpk"
col·lectiu inclouen, tant en còmput salari brut hora, com en còmput salari brut anual 
la retribució corresponent a les dues pagues extraordinàries que es regulen.

S’estableix expressament la possibilitat de prorrateig de les pagues extraordinàries 
per part de les empreses.

CAPÍTOL 7
Jornades, horaris, hores extraordinàries, vacances

Article 29
Jornada de treball
Gn"pqodtg"fÓjqtgu"fg"vtgdcnn"c"swfl"eqttgurqpgp"ngu"tgvtkdwekqpu"Ýzcfgu"gp"gn"
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present conveni, en còmput anual és de 1.770 hores de feina efectiva, distribuïdes 
en jornades setmanals de 40 h, amb caràcter general, de dilluns a divendres.

S’inclou dins de la jornada laboral tot allò que es derivi de la tasca concreta que 
gu"tgcnkv¦c."kpfgrgpfgpvogpv"fÓqp"gu"rqtvk"c"vgtog."kpenqgpv/jk"gn"vgoru"fg"fgurnc›c-
ogpv"wp"eqr"eqogp›cfc"nc"lqtpcfc"ncdqtcn."k"kpen”u"swcnugxqn"vtgdcnn"fg"ncdqtcvqtk."
icdkpgv."qÝekpgu"k"ocicv¦go0

En tot cas, el personal disposarà de tot el temps necessari, de conformitat a cri-
teris tècnics i de forma consensuada, per completar qualsevol estudi d’acord amb 
la legislació vigent.

El descans entre jornades laborals no serà inferior en cap cas a 12 h.
Es gaudirà d’un descans retribuït de 30 minuts en jornada continuada.
Les empreses distribuiran els horaris concrets de treball amb la participació, 

legalment prevista, dels representants legals dels treballadors.
Els dies que per inclemència del temps existeixin activitats en les quals no es 

pugui treballar, a criteri de la Direcció de l’empresa, i aquesta disposi la marxa del 
personal cap al seu domicili sense donar-li una tasca alternativa a desenvolupar, 
s’abonarà tot el dia i per tots els conceptes retributius. En aquest supòsit els treba-
lladors/es hauran de presentar-se al treball a l’inici de la jornada laboral.

En relació al calendari que regeixi a l’empresa, la Direcció d’aquesta podrà dispo-
uct"eqo"c"lqtpcfc"q"jqtctk"Þgzkdng"fg"Ýpu"c"94"jqtgu"ecfcue¿"fgnu"cp{u"fg"xkiflpekc"
del conveni, que considerades com a de natura ordinària, malgrat el seu caràcter 
kttgiwnct."hqtoctcp"rctv"fgn"e”orwv"cpwcn"fg"nc"lqtpcfc0"Cswguvgu"jqtgu"Þgzkdngu"
seran d’aplicació en els dies laborables que resultin per a cada treballador del ca-
lendari que regeixi a l’empresa, amb respecte dels descansos mínims assenyalats. 
Pqofiu"gu"rqft§"rgtnnqpict"rgt"cswguvc"tc„"wpc"jqtc"fk§tkc0"C"rctvkt"fg"nc"pqxgpc"
hora, tota la resta computaran com a hores extraordinàries.
Rgt"nÓcrnkecek„"fg"nÓjqtc"Þgzkdng"gu"vkpftcp"gp"eqpukfgtcek„"gnu"etkvgtku"fg"ecw-

ucnkv¦cek„"k"gzrnkecek„"fg"ngu"tcqpu"rtqfwevkxgu"q"qticpkv¦cvkxgu"swg"gn"lwuvkÝswkp"
amb els representants dels treballadors si aquests existeixen, així com amb els 
vtgdcnncfqtu"fktgevcogpv"chgevcvu."cod"ect§evgt"igpgtcn."cod"ugv"fkgu"fÓcxcp›c-
ment a l’adopció de l’esmentada decisió, tot garantint una comunicació mínima 
de 72 hores.

En qualsevol cas, la perllongació de jornada conseqüència d’aquesta distribució 
kttgiwnct"k"fg"nÓcrnkecek„"fg"ngu"jqtgu"Þgzkdngu."pq"rqft§"ugt"fÓcrnkecek„"c"vtgdcnnc-
dors/es que tinguin limitada la seva presència per raons de seguretat, salut, cura de 
menors, embaràs o períodes de lactància.
Nc"eqorgpucek„"rtkqtkv§tkc"fg"ngu"jqtgu"Þgzkdngu"q"fg"nnkwtg"fkurqukek„"tgcnkv¦cfgu"

serà la següent:
Wpc"jqtc"fg"fguecpu"rgt"ecfc"jqtc"Þgzkdng."Ýpu"c"nc"pqxgpc"fg"vtgdcnn"fkctk."

inclosa aquesta.
Gp"ecu"fg"pq"ugt"rquukdng"cswguvc"eqorgpucek„"gu"Ýzc"wpc"eqorgpucek„"geqp”-

mica de les següents característiques:
Wpc"jqtc"ofiu"gn"62'"rgt"ecfc"jqtc"Þgzkdng"tgcnkv¦cfc0
El període de descans compensatori corresponent es gaudirà dins la jornada anual 

pactada, sempre que no coincideixi en períodes punta de producció, i procurant 
swg"gnu"ocvgkzqu"gu"Ýzkp"rgt"ceqtf"cod"gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu"q"cod"
els propis afectats. En els supòsit de desacord serà acumulat en dies complerts i 
es gaudirà en el període màxim de tres mesos des de l’inici del període de treball 
Þgzkdng."rqfgpv"rcuuct"c"nÓcp{"ugi¯gpv0

La perllongació de la jornada per a l ’utilització per part de l’empresa de la bossa 
fÓjqtgu"Þgzkdngu"k"gn"rgt‡qfg"fg"fguecpu"eqorgpucvqtk"rqftcp"uweegkt/ug"gp"cswguv"
ordre o en el invers, regint en ambdós casos les mateixes normes contingudes en 
els paràgrafs precedents.

Les quantitats destinades a compensar aquestes prolongacions de jornada, no 
podran considerar-se com a retribució pròpia d’hora extraordinària.
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Article 30
Hores extraordinàries

Ambdues parts, atesa la situació general d’ocupació i per tal de fomentar les 
polítiques de foment de noves contractacions, acorden la no-realització d’hores 
gzvtcqtfkp§tkgu"vtgv"fg"ukvwcekqpu"fg"hqt›c"oclqt."fÓgogtiflpekc"q"fg"lwuvkÝecek„"
acreditada.

En cas de necessitat de la realització d’hores extraordinàries, degudes a les situ-
acions esmentades, i sempre en caràcter voluntari, la seva compensació econòmica 
es realitzarà segons la següent taula:
Jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"fk¯tpc<"-62'"jqtc"qtfkp§tkc
Jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"hguvkxc"q"pqevwtpc<"-72'"jqtc"qtfkp§tkc
Jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"hguvkxc"k"pqevwtpc<"-97'"jqtc"qtfkp§tkc
Pq"qduvcpv."fÓkiwcn"ocpgtc."gu"rqft§"qrvct"rgt"nc"eqorgpucek„"gp"vgoru"fg"

descans amb idèntiques fórmules compensatòries a les establertes.
En cap cas es podran superar les 80h/any per treballador/a.
La compensació, en temps de descans, de les hores extraordinàries es portaran 

a terme, de comú acord, com a màxim en els tres mesos següents de la seva rea-
lització.

Article 31
Descans setmanal

Els dies de descans setmanal han de ser preferentment amb criteri general el 
dissabte i el diumenge.

En els casos d’urgència en què l’activitat de l’empresa ho impedeixi, i que aquest 
descans no pugui tenir lloc en dissabte i diumenge, s’ha de poder gaudir de 48 hores 
de descans ininterrompudes setmanals.

Article 32
Vacances

Tots els treballadors i treballadores afectats per aquest conveni han de gaudir, 
per cada any complet de servei actiu, unes vacances retribuïdes de 22 dies labo-
rables.

D’aquest període de vacances, com criteri amb caràcter general, dues setmanes 
hauran de gaudir-se de forma ininterrompuda.

Si el temps treballat, dintre de cada any natural, és inferior a l’any, s’ha de tenir 
dret als dies que corresponguin en proporció.

El personal que cessi en el transcurs de l’any té dret a la part proporcional de 
vacances que per disposicions legals li correspongui, segons el temps treballat 
durant aquest període.

Les vacances es determinaran amb els treballadors/es amb una antelació míni-
ma de 2 mesos del seu gaudiment. Es podran pactar criteris amb els representants 
fgnu1ngu"vtgdcnncfqtu1gu"cnu"ghgevgu"fg"nc"rncpkÝecek„"cp{cn"fg"xcecpegu0

Si amb anterioritat a l’inici de les vacances el treballador/a es troba en situació 
d’I.T. derivada d’accident de treball, podrà gaudir de les vacances a continuació de 
l’alta mèdica o en un altre període, de comú acord entre les parts.

CAPÍTOL 8
Excedències i permisos

Article 33
Excedència, embaràs i permisos

33.1 En cas d’embaràs de les treballadores afectades per aquest conveni, en les 
situacions de perill o risc, l’empresa, d’acord amb la treballadora i amb intervenció 
de la representació legal dels treballadors, ha d’establir el canvi de lloc de treball 
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pertinent o el mecanisme més adequat per evitar el risc en qüestió, sempre que 
sigui possible.
5504" Gp"ecu"fÓgzegfflpekc"rgt"ewtc"fg"Ýnnu"uÓjc"fÓguvct"cn"swg"fkurquc"nc"pqtoc-

tiva vigent.
5505" Gn"vtgdcnncfqt1c."cod"nÓcx‡u"k"nc"lwuvkÝecek„"rtgxku."rqv"cdugpvct/ug"fgn"nnqe"

de treball amb dret a remuneració pels motius que estableix l’article 37 de l’Estatut 
dels treballadors i amb les millores següents:
550503" Hkpu"c"vtgu"fkgu"gp"ecu"fg"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn1c0
33.3.2 Fins a dos dies en cas d’accident o malaltia greus, intervenció quirúrgica, 

hospitalització.
550505" Hkpu"c"vtgu"fkgu"gp"ecu"fg"fghwpek„"fg"rctgpvu"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucp-

iwkpkvcv"q"cÝpkvcv0"Swcp"rgt"cswguvu"oqvkwu"gn"vtgdcnncfqt1c"pgeguukvk"vtcunncfct/ug."
el permís serà de quatre dies.
550506" Gn"fkc"fgn"ecucogpv"fÓwp"rctgpv"Ýpu"c"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"

cÝpkvcv0
33.3.5 Un dia pel canvi de domicili sense canvi de municipi i dos dies amb canvi 

de municipi.
550508" Swkp¦g"fkgu"rgt"ocvtkoqpk"q"kpkek"fg"xkfc"gp"eqo¿"fgnu"vtgdcnncfqtu"k"

treballadores, en els diferents supòsits legals. Fins que quedi regulat per llei caldrà 
fgoquvtct"cswguv"kpkek"fg"xkfc"gp"eqo¿."okvlcp›cpv"gn"hwnn"egtvkÝecv"fÓwpkqpu"ekxknu"
dels ajuntaments que en disposin o acta notarial, sempre que no sigui notori.

33.3.7 Pel temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques 
de preparació al part.

33.4 Tot el personal ha de tenir dret a permís retribuït per l’assistència a un 
eqpuwnvqtk"oflfke."cod"cx‡u"rtgxk"k"lwuvkÝecek„"rquvgtkqt."Ýpu"c"wp"o§zko"fg"46"
hores l’any o la part que proporcionalment correspongui en funció de les hores 
contractades, sempre que el treballador no pugui acudir-hi en un altre moment fora 
de l’horari laboral, per no haver-hi consulta.

33.5 També s’ha de donar permís retribuït per acompanyar a consulta mèdica 
wp"hcoknkct"Ýpu"cn"rtkogt"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."cod"cx‡u"rtgxk"k"lwuvk-
Ýecek„"rquvgtkqt0

S’entén que el topall màxim de les 24 hores l’any que es pacta o la part que 
proporcionalment correspongui en funció de les hores contractades, es gaudiran 
de manera acumulativa per als dos supòsits considerats en els paràgrafs 4rt i 5è de 
l’apartat 3 d’aquest article 33.

33.6 El treballador tindrà dret:
a. A gaudir dels permisos necessaris per assistir a exàmens, així com a una pre-

ferència a triar torn de treball, si aquest és el règim establert a l’empresa, quan cursi 
amb regularitat estudis per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional.

b. A l’adaptació de la jornada ordinària de treball per a l’assistència a cursos de 
formació professional o a la concessió del permís oportú de formació o perfeccio-
nament professional (inclosos congressos, ponències o seminaris) amb reserva al 
lloc de treball.

Article 34
Excedència voluntària

L’excedència voluntària es pot concedir al treballador/a amb la petició prèvia per 
escrit; poden sol·licitar-la tots els qui tinguin, almenys, un any d’antiguitat a l’empresa 
i/o entitat i no hagin gaudit d’excedència durant els 4 anys anteriors.

El permís d’excedència voluntària s’ha de concedir per un mínim de quatre 
mesos i un màxim de cinc anys, tret de pacte entre empresa i treballador en un 
altre sentit.

El treballador o treballadora que gaudeixi d’excedència voluntària només conser-
varà el dret al reingrés si al lloc de treball hi ha una vacant en la seva especialitat o 
categoria laboral. Durant aquest temps no es computa l’antiguitat.
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Article 35
Gzegfflpekc"hqt›quc
Gu"vkpft§"ftgv"c"gzegfflpekc"hqt›quc"eqo"c"eqpugs¯flpekc"fg"nc"fgukipcek„"q"gngeek„"

per a un càrrec públic que impossibiliti l’assistència a la feina. El treballador/a haurà 
de preavisar l’empresa i/o entitat per escrit amb una antelació d’un mes.

Desapareguda la causa que motiva l’excedència, el treballador té 30 dies naturals per 
tgkpeqtrqtct/ug"cn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn"k."gp"ecu"fg"pq"hgt/jq."ecwuc"dckzc"fgÝpkvkxc0
NÓgzegfflpekc"hqt›quc"jc"fg"ugt"eqpegfkfc"cwvqo§vkecogpv."cod"nc"rtgugpvcek„"

prèvia de la corresponent documentació acreditativa.

Article 36
Permisos no retribuïts
Vqv"gn"rgtuqpcn"rqv"uqnánkekvct"Ýpu"c"swkp¦g"fkgu"fg"rgto‡u"ugpug"uqw"gp"gn"vtcpu-

curs d’un any, encara que no podrà ser mai ni abans ni després dels períodes de 
vacances.

La concessió per part de l’empresa de les sol·licituds de permisos no retribuïts 
que no afectin el bon funcionament del servei s’ha de realizar amb la intervenció 
prèvia de la representació dels treballadors. Si la sol·licitud és entre dies considerats 
festius, l’empresa i/o entitat té la facultat de determinar la seva concessió en funció 
de les necessitats.

Les sol·licituds han de ser presentades, com a mínim, amb deu dies d’antelació.

CAPÍTOL 9

Article 37
Fkgvgu"k"fgurnc›cogpvu

37.1 Dietes
Gnu"vtgdcnncfqtu1gu"swg"pq"vkpiwkp"gurge‡Ýecogpv"tgeqnnkv"cn"ugw"eqpvtcevg"fg"vtgdcnn"

wpc"nqecnkv¦cek„"igqit§Ýec"fgvgtokpcfc"rgt"nc"rtguvcek„"fgn"ugwu"ugtxgku"ncdqtcnu"k"
swg"rgt"pgeguukvcvu"fg"nÓgortguc"jcikp"fg"hgt"xkcvigu"q"fgurnc›cogpvu"jcp"fg"rgtegdtg"
fkgvgu."uk"uÓguecw."gp"hwpek„"fg"nc"pgeguukvcv"lwuvkÝecfc"q"pq"fg"rgtpqevcek„0

Si el treballador/a ha de pernoctar, com a conseqüència de la feina, percebrà un 
korqtv"fg"63"Ú"rgt"fkc"fg"rgtpqevcek„."ofiu"wp"korqtv"fg"32"Ú"rgt"§rcv"swg"ukiwk"
necessari realitzar (dinar i/o sopar), excepte que es faci càrrec l’empresa de les 
esmentades despeses.

En cas de no necessitar pernoctar, però tenir, per les circumstàncies que concor-
reixin la necessitat de fer un àpat, s’ha d’abonar al treballador l’import equivalent 
c"32"Ú0

La necessitat de fer un àpat vindrà determinada sempre que la jornada laboral 
del treballador sigui partida o superior a vuit hores encara que siguin continuades, 
pq"cdqpcpv/ug"ock"gp"ecu"fg"lqtpcfc"eqpvkpwcfc"rgt"nÓgurgekcn"eqpÝiwtcek„"k"eqp-
dicions de la mateixa, i, com a condició necessària a més de l’anterior, que el lloc 
de desenvolupament de la prestació laboral disti més de 75 quilòmetres del centre 
de treball habitual del treballador.

L’empresa podrà substituir aquesta obligació pagant el dinar al seu càrrec.
Gnu"korqtvu"guogpvcvu"ugtcp"ucvkuhgvu"rgt"nÓgortguc"rgt"oguqu"xgp›wvu0
5904" Fgurnc›cogpvu
590403" Swcp"c"rgvkek„"gzrtguuc"fg"nÓgortguc"k"rgt"pgeguukvcvu"fg"nc"ocvgkzc"gu"

rtqfwgkzk"wp"fgurnc›cogpv"gp"xgjkeng"rtqrk."ngu"fgurgugu"cpktcp"c"e§ttge"fg"nÓgo-
presa.

L’ ús del vehicle propi comporta, en aquest cas, una indemnització per tots el 
eqpegrvgu"fgtkxcvu"fgn"fgurnc›cogpv"fg"2Ó43"Ú"rgt"swkn”ogvtg0
590404" Swcp"gu"rtqfwgkzk"wp"fgurnc›cogpv"c"wp"nnqe"q"egpvtg"fg"vtgdcnn"eqpetgv"

swg"pq"guvkiwk"eqpvgorncv"gurge‡Ýecogpv"cn"eqpvtcevg"fg"vtgdcnn"q"pq"ukiwk"gn"egpvtg"
fg"vtgdcnn"jcdkvwcn"fgn"vtgdcnncfqt."nÓgortguc"cdqpct§."ugortg"swg"gn"fgurnc›cogpv"
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sigui superior en quilometratge al de la distància entre el domicili particular del 
treballador i el domicili social de l’empresa, una indemnització en els termes que 
uÓgurgekÝswgp0

D’aquesta manera, l ’indemnització que s’estableix i que recull tots els conceptes 
fgtkxcvu"fgn"fgurnc›cogpv."gu"ogtkvct§"gp"ecu"fÓwvknkv¦cek„"fg"xgjkeng"rtqrk"k"uÓcdqpct§"
al treballador que utilitzi el seu vehicle.

En aquest punt, les parts estableixen a títol de recomanació mediambiental que 
en la mesura del possible es pugui compartir la utilització de vehicles privats.

L’abonament per aquesta diferència de quilometratge que pugui existir en el des-
rnc›cogpv"vqvcn"fgueqorvcpv"cn"ocvgkz"nc"fkuv§pekc"gpvtg"gn"fqokeknk"rctvkewnct"fgn"
vtgdcnncfqt"k"gn"fqokeknk"uqekcn"fg"nÓgortguc."gu"hct§"c"tc„"fg"2Ó43"Ú"rgt"swkn”ogvtg"
efectiu d’excés entre les distancies esmentades. En cas de no excés no s’abonarà 
indemnització per aquest concepte de cap mena.

Aquesta quantia s’actualitzarà a partir durant els anys 2008 i 2009 amb el percen-
tatge de l’IPC previst pel Govern de l’Estat per cadascú dels esmentats anys.
Uk"gn"fgurnc›cogpv"gu"hc"gp"vtcpurqtv"r¿dnke"k"gp"xktvwv"fgnu"ocvgkzqu"etkvgtku"

esmentats l’empresa abonaria el preu del transport públic degudament acreditat.
Gnu"korqtvu"guogpvcvu"ugtcp"ucvkuhgvu"rgt"nÓgortguc"rgt"oguqu"xgp›wvu0

CAPÍTOL 10

Article 38
Faltes
Vqvc"hcnvc"eqoguc"rgt"wp"vtgdcnncfqt1c"gu"encuukÝec."ugiqpu"nc"korqtv§pekc."gp<
a. Faltes lleus.
b. Faltes greus.
c. Faltes molt greus.

Article 39
Faltes lleus

Són faltes lleus:
39.1 De dues a cinc faltes de puntualitat en l’assistència a la feina, sense la 

lwuvkÝecek„"qrqtvwpc."eqogugu"gp"gn"rgt‡qfg"fg"vtgpvc"fkgu"pcvwtcnu0
5;04" Fgkzct"fg"pqvkÝect."fkpu"ngu"46"jqtgu"ugi¯gpvu"c"nÓcduflpekc."gnu"oqvkwu"swg"

rwiwkp"lwuvkÝect"nc"hcnvc"c"nc"hgkpc."vtgv"swg"gu"fgoquvtk"swg"fiu"korquukdng"fg"hgt/jq0
39.3 Faltar a la feina un dia en un període de trenta dies naturals sense una 

ecwuc"lwuvkÝecfc0"Uk"nÓcdugpv"jc"fg"ugt"tgnngxcv"rgt"wp"eqorcp{."nc"hcnvc"gu"eqpuk-
derarà greu.
5;06" Rtqnqpict"ngu"cduflpekgu"dtgwu"k"lwuvkÝecfgu"rgt"vgoru"uwrgtkqt"cn"pgegu-

sari.
5;07" Pq"eqowpkect"c"nÓgortguc"swcnugxqn"xctkcek„"fg"nc"ukvwcek„"rgtuqpcn"swg"

tingui incidència en aspectes laborals, com el canvi de residència.
5;08" NÓcdcpfqpcogpv"fgn"egpvtg"q"nnqe"fg"vtgdcnn."ugpug"ecwuc"q"oqvkw"lwuvkÝecv."

gpectc"swg"ukiwk"rgt"dtgw"vgoru0"Swcp"cswguv"cdcpfqpcogpv"ukiwk"rgtlwfkekcn"rgn"
desenvolupament de l’activitat productiva de l’empresa o causa danys o accidents 
als companys de treball podrà ser considerat greu o molt greu.

39.7 Romandre en zones i indrets diferents d’aquells en que es realitzi el treball 
jcdkvwcn."ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc"q"ugpug"nÓcwvqtkv¦cek„"eqttgurqpgpv0

39.8 Romandre en el centre de treball fora de la jornada laboral sense la cor-
responent autorització.

39.9 La falta d’atenció i diligència en les normes en matèria de prevenció de 
riscos laborals.

39.10 La falta d’atenció i diligència en el desenvolupament del treball encarre-
gat, sempre i quan no causi perjudici de consideració a l’empresa o als companys 
de treball.
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5;033" Ngu"hcnvgu"fg"tgurgevg"cnu"uwrgtkqtu."eqorcp{u"k"uwdqtfkpcvu."k"Ýpu"k"vqv"c"
terceres persones alienes a l’empresa.
5;034" Pginkiflpekgu"gp"nc"eqpugtxcek„"fgn"ocvgtkcn"k"fg"ngu"kpuvcnáncekqpu"swg"pq"

causi perjudici a l’empresa. Si causa perjudici d’entitat econòmica, la falta podrà 
ser considerada greu.

39.13 L’ús de mitjans de comunicació, informàtics i de transport de l’empresa 
per a assumptes particulars, sense la corresponent autorització.

39.14 L’ús d’eines, maquinària i instruments de l’empresa per a assumptes 
particulars, sense la corresponent autorització.

Article 40
Faltes greus

Són faltes greus:
40.1 De sis a deu faltes de puntualitat en l’assistència a la feina, sense la justi-

Ýecek„"qrqtvwpc."eqogugu"fwtcpv"wp"rgt‡qfg"fg"ugkzcpvc"fkgu"pcvwtcnu0
40.2 Faltar dos o més dies a la feina durant un període de trenta dies naturals 

ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0
40.3 La reiteració o la reincidència en la falta lleu dins un mateix trimestre, 

sempre que hagi estat sancionada i sigui ferma.
6206" Pginkiflpekc"itgw"gp"nc"eqpugtxcek„"fgn"ocvgtkcn"k"fg"ngu"kpuvcnáncekqpu"swg"

causi perjudici a l’empresa. Si causa un perjudici econòmic rellevant la falta pot 
ser considerada molt greu.

40.5 La simulació de supòsits d’incapacitat temporal o accident.
6208" Swcnugxqn"cnvgtcek„"q"hcnukÝecek„"fg"fcfgu"rgtuqpcnu"q"ncdqtcnu"tgncvkxgu"

al propi treballador o als companys.
40.7 Proporcionar dades reservades o informació reservada dels treballs o de 

l’empresa o de personal de l’empresa, sense la corresponent autorització.
40.8 L’ús indegut o exposició d’informació fruit dels treballs de l’empresa sense 

l’autorització corresponent.
40.9 L’incompliment de les ordres o la falta d’atenció reiterada en matèries de 

prevenció de riscos laborals.
40.10 La negligència o imprudència greu en el desenvolupament de l’activitat 

encarregada.
40.11 La falta d’atenció i diligència en el desenvolupament del treball encarregat 

que causi perjudici de consideració a l’empresa o als companys de treball.
40.12 La desobediència als superiors en qualsevol matèria de treball, sempre 

swg"nÓqtftg"pq"kornkswk"eqpfkek„"xgzcv”tkc"q"ukipkÝswk"wp"tkue"rgt"nc"xkfc"q"ucnwv."
tant del treballador com d’altres companys.

40.13 La disminució voluntària i conscient en el rendiment del treball.
62036" Pq"cfxgtvkt"koogfkcvcogpv"cnu"uwrgtkqtu"fg"swcnugxqn"cpqocnkc"q"ceekfgpv"

que s’observi en les instal·lacions, maquinària o locals.
40.15 La ocultació de qualsevol fet o falta que el treballador hagués presenciat 

i que podria ser un greu perjudici per l’empresa, pels companys de treball o per a 
tercers.

40.16 Realitzar, sense l’autorització corresponent, treballs particulars en el 
centre de treball.

40.17 Introduir o facilitar l’accés al centre de treball a persones no autoritza-
des.

Article 41
Faltes molt greus

Són faltes molt greus:
6303" Ofiu"fg"swkp¦g"hcnvgu"pq"lwuvkÝecfgu"fg"rwpvwcnkvcv"gp"nÓcuukuvflpekc"c"nc"hgkpc"

comeses en el període d’un any.
6304" Nc"hcnvc"kplwuvkÝecfc"c"nc"hgkpc"fwtcpv"vtgu"fkgu"eqpugewvkwu"q"ekpe"fÓcnvgtpu."

comeses en un període de trenta dies naturals.
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6305" NÓcdcpfqpcogpv"fgn"nnqe"q"egpvtg"fg"vtgdcnn"ugpug"lwuvkÝecek„."gurgekcnogpv."
quan ocasioni un evident perjudici per l’empresa o que pugui arribar a ser causa 
d’accident pel treballador, els seus companys o tercers.

41.4 La simulació de malaltia o accident o el desenvolupament de feines remu-
nerades durant la situació d’IT.

41.5 L’incompliment o inobservància de les normes de prevenció de riscos 
laborals quan siguin causants d’accident laboral greu, de perjudicis greus als com-
panys a l’empresa o a tercers.

41.6 La imprudència o negligència en el desenvolupament del treball encarregat, 
o quan la forma de desenvolupar-lo impliqui risc d’accident o perill greu per les 
persones, instal·lacions o maquinària de l’empresa.

41.7 La desobediència continuada o persistent.
41.8 L’abús de l’autoritat per part de qui la ostenti.
630;" Nc"tgxgncek„"q"rwdnkecek„"fÓkphqtocek„"eqpÝfgpekcn"k1q"tgugtxcfc"htwkv"fgnu"

treballs de l’empresa sense l’autorització corresponent.
63032" Gn"htcw."nc"fgunngkcnvcv"q"nÓcd¿u"fg"eqpÝcp›c"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"ngu"

funcions o tasques encomanades.
63033" Pginkiflpekc"pqv”tkc"k"fg"eqpgkzgogpv"oqnv"guvflu"gp"nÓkpeqornkogpv"fg"nc"

feina i que ocasioni perjudicis greus al servei i a l’empresa.
41.12 La disminució voluntària i reiterada en el rendiment normal del treball.
41.13 Els mals tractes de paraula o d’obra i la falta de respecte o consideració, tant 

als superiors, als companys de feina com als subordinats i usuaris dels serveis.
41.14 Si un company o companya, amb independència del seu càrrec i/o funció, 

dirigeix envers un altre qualsevol conducta d’assetjament sexual, ja sigui verbal, 
d’intimidació física o d’altres (xantatges, etc.).

41.15 La reiteració o la reincidència en faltes greus, sempre que siguin comeses 
dins un mateix trimestre i que ja hagin estat sancionades.

41.16 L’embriaguesa habitual i el consum de qualsevol mena de drogues o 
estupefaents en hores de feina.

41.17 El furt i robatori, tant als companys com a l’empresa o a qualsevol centre 
de treball i persona que hi romangui.

41.18 Els actes desenvolupats en el centre de treball o fora d’aquest dins l’ho-
rari laboral, en motiu o ocasió del treball encarregat, que puguin ser constitutius 
de delicte.

41.19 Fer desaparèixer, inutilitzar, destruir o causar desperfectes en qualsevol 
ocvgtkcn."gkpgu."o§swkpgu."kpuvcnáncekqpu."gfkÝeku."crctgnnu."fqewogpvu."nnkdtgu."
vehicles, etc. de l’empresa i dels centres de treball.

41.20 L’emissió maliciosa, o per negligència inexcusable, de notícies o infor-
mació falsa referent a l’empresa o centre de treball.

41.21 La competència deslleial.

Article 42
Sancions

Atès el grau de les faltes, les sancions màximes que es poden imposar són:
6403" Rgt"hcnvc"nngw<"coqpguvcek„"rgt"guetkv."uwurgpuk„"fg"uqw"k"hgkpc"Ýpu"c"vtgu"fkgu0
6404" Rgt"hcnvc"itgw<"uwurgpuk„"fg"uqw"k"hgkpc"fg"swcvtg"Ýpu"c"swkp¦g"fkgu0
42.3 Per falta molt greu: suspensió de sou i feina de setze dies a seixanta dies 

o acomiadament.
Tota sanció ha de ser comunicada per escrit al treballador, indicant la data i el 

fet que la motiva. S’ha de remetre còpia de la comunicació a la representació legal 
dels treballadors.

En cap cas no pot ser motiu de cap mena de sanció qualsevol de les causes se-
güents:
c0"Nc"rgtvkpgp›c"c"wpc"qticpkv¦cek„"ukpfkecn0
b. Tenir la condició de representant dels treballadors i treballadores o l’actuació 

en aquesta qualitat dins el que estableix l’ordenament jurídic.
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c. La presentació de queixes o la intervenció en procediments seguits contra 
l’empresari/a o responsable de l’empresa i/o entitat per presumpte incompliment 
d’aquest de normes laborals o de seguretat social.
f0"Nc"tc›c."gn"ugzg."nÓguvcv"ocvtkoqpkcn"q"fg"eqpxkxflpekc"fg"hgv."nc"tgnkik„."nÓqrkpk„"

política o l’origen social, l’orientació sexual, ni tampoc l’embaràs i la moral privada, 
ni, en general, l’exercici lliure d’un dret reconegut en la Constitució.

Article 43
Expedient sancionador per faltes molt greus

Perquè una sanció molt greu sigui considerada vàlida s’han de complir els tràmits 
següents:

43.1 Comunicació per escrit al treballador/a, l’inici de l’expedient sancionador 
juntament amb els plecs de càrrecs.
6504" Gn"vtgdcnncfqt1c"vfi"ekpe"fkgu"ncdqtcdngu"rgt"hqtownct"cnángicekqpu"c"Ý"fg"

defensar-se.
6505" Nc"ucpek„"ugt§"gzgewvkxc"fgu"fgn"ocvgkz"oqogpv"fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„0
6506" NÓgzrgfkgpv"ucpekqpcfqt."fgu"swg"uÓkpkek•"Ýpu"swg"gu"pqvkÝswk"nc"ucpek„"cn"

treballador, no podrà perllongar-se en el temps més de 45 dies, però suspendrà els 
terminis de prescripció de la falta previstos en l’article 52.

Article 44
Prescripció de les faltes

La prescripció de les faltes serà:
44.1 Per a faltes lleus: al cap de deu dies hàbils des que l’empresa tingui conei-

xement de la seva comissió.
44.2 Per a faltes greus: al cap de vint dies hàbils des que l’empresa tingui co-

neixement de la seva comissió.
44.3 Per a faltes molt greus: al cap de seixanta dies hàbils des que l’empresa 

tingui coneixement de la seva comissió.
Les sancions, si no s’havien fet efectives després de la comunicació oportuna, 

queden cancel·lades en els termes següents a partir de la comunicació:
- En faltes lleus: un mes
- En faltes greus: dos mesos
- En faltes molt greus: tres mesos
Si les sancions són impugnades judicialment, s’entén que queda interromput el 

termini de prescripció del compliment de la sanció.

Article 45
Faltes i sancions dels empresaris o empresàries

Les omissions o accions comeses per les empreses i/o entitats que siguin con-
tràries a allò disposat en aquest conveni, i a la resta de disposicions laborals, són 
infraccions laborals.
Gp"swcnugxqn"ecu."u„p"vqvgu"cswgnngu"fgÝpkfgu"k"vkrkÝecfgu"gp"nc"Nngk"fÓkphtceekqpu"

i sancions en l’ordre social.

Article 46
Comissió d’infraccions empresarials
Gn"rgtuqpcn"eqpvtcevcv."okvlcp›cpv"gnu1ngu"fgngicvu1fgu"fg"rgtuqpcn."fgngicvu1fgu"

sindicals o comitès d’empresa, tractarà en primera instància de corregir la suposada 
infracció tractant-la amb el mateix/a titular o directiu/va de l’empresa i/o entitat.
Uk"gp"gn"vgtokpk"fg"32"fkgu."fgu"fg"nc"pqvkÝecek„"cn"vkvwnct"q"fktgevkw1xc."pq"jk"jciwfiu"

solució, o aquesta no fos satisfactòria per a qui reclama, se’n donarà coneixement 
a la Comissió d’infraccions, la qual incoarà expedient contradictori garantint en 
vqv"oqogpv"nc"eqpÝfgpekcnkvcv"k"gn"ftgv"fg"fghgpuc"fg"ngu"rctvu"kornkecfgu."k"gp"gn"
termini màxim de 20 dies des de la recepció, citarà els implicats per tal d’exercir 
la funció de mediació. Si aquesta no reeixís, emetrà immediatament dictamen, 
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pronunciant-se obligatòriament envers a les mesures correctores i al rescabalament 
geqp”oke"fgnu"fcp{u"k"rgtlwfkeku"ecwucvu."gn"swcn"ugt§"swcpvkÝecv"fÓceqtf"cod"gnu"
korqtvu"vkrkÝecvu"c"nÓctvkeng"62"fg"nc"NKUQU0

La Comissió d’infraccions estarà integrada per una representació dels signants 
d’aquest Conveni integrada per un/a representant designat pel conjunt d’organit-
zacions patronals i un altre pel conjunt de sindicats, , el delegat/a de prevenció de 
l’empresa en qüestió, si està anomenat, i, sense tenir dret a vot, els/les assessors/es i 
tècnics/ques que la pròpia comissió estimi convenient. El seu domicili és el mateix 
que el de la Comissió paritària d’aquest Conveni.

CAPÍTOL 11
Drets sindicals

Article 47
De tots els treballadors/es
Ecr"vtgdcnncfqt1c"pq"rqv"ugt"fkuetkokpcv"gp"ecr"oqogpv"rgt"tc„"fg"nc"ugxc"cÝnkcek„"

sindical, i tots els treballadors/es poden exposar les seves opinions al centre.
Tot treballador/a pot ser elector/a i elegible per ocupar càrrecs sindicals com a 

delegat/a o en una secció sindical.
Els treballadors i treballadores que gaudeixin d’excedència per mandat sindical, 

d’acord amb l’Estatut dels treballadors, s’han de reincorporar al lloc de treball al 
cap de seixanta dies d’acabar aquest període d’excedència, amb preavís de trenta 
dies abans de la reincorporació.

Article 48
De l’assemblea de treballadors/es

48.1 Pot ser constituïda pels treballadors/es d’un centre o espai físic de treball 
q"fg"fkxgtuqu"egpvtgu"fg"nÓgortguc"k1q"gpvkvcv0"Jc"fg"ugt"eqpxqecfc"rgnu"fgngicvu1gu"
del personal, el Comitè d’empresa, per una secció sindical o pel 30 % dels treba-
lladors/es de la plantilla.

48.2 L’assemblea pot reunir-se en un local de l’empresa i/o entitat en hores 
que no perjudiquin les feines del centre i/o espai físic de treball, sense presència 
de l’empresa i/o entitat, la qual n’ha de rebre una comunicació prèvia abans de 
quaranta-vuit hores.

48.3 S’ha de disposar d’un tauler mural per a comunicacions de tipus sin-
dical.

Article 49
Dels delegats/es de personal i comitès d’empresa

Com a representants dels treballadors/es de l’empresa:
49.1 Exerceixen les seves funcions en tots els casos reconeguts per la Llei 

o previstos per aquesta, i en aquells altres que reconeix expressament aquest 
Conveni.

49.2 Tenen dret a comunicar-se lliurement amb tots els treballadors/es de l’em-
presa i/o entitat i a reunir-s’hi fora de l’horari de treball o a disposar de les seves 
hores de permís retribuït, d’acord amb la legislació vigent, amb un preavís mínim 
de 24 hores, en aquest segon cas, sempre que sigui possible.

49.3 Tenen dret a rebre informació sobre tots els assumptes, els projectes o les 
decisions de l’empresa i/o entitat que puguin afectar els seus representats, sobre:

a. Situació econòmica de l’empresa i/o entitat.
b. Projectes d’expedients de crisi o de reestructuració de la plantilla, ampliació 

o reducció, amb un mes d’antelació.
c. Intenció de decisions que afectin l’organització i distribució del treball, amb 

una antelació mínima de dues setmanes.
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A més a més del que aquí està recollit i el que contempla l’article 68 de l’Estatut 
dels treballadors, els/les representants dels treballadors/es disposaran d’un crèdit 
d’hores mensuals retribuïdes d’acord amb la següent escala:

De 0 a 25 treballadors/es: 16 hores
De 26 a 50 treballadors/es: 24 hores
De 51 a 100 treballadors/es: 32 hores
De 101 a 250 treballadors/es: 40 hores
De 251 en endavant: 40 hores

Article 50
De les seccions sindicals de l’empresa
Gnu"vtgdcnncfqtu1gu"cÝnkcvu1gu"c"wp"ukpfkecv"q"egpvtcn"ukpfkecn"rqfgp"eqpuvkvwkt"

ugeekqpu"ukpfkecnu"fkpu"nÓgortguc"k1q"gpvkvcv0"Gnu"cÝnkcvu1gu"c"wpc"ugeek„"ukpfkecn"vgpgp"
dret a ser informats pels representants d’aquesta central de tot el que considerin 
swg"gnu"chgevc."Ýpu"k"vqv"gp"jqtctk"fg"vtgdcnn."ugpug"swg"cdcpu"jcik"guvcv"gueqnvcfc"nc"
secció sindical a què pertanyen.

Les seccions sindicals tenen tots els drets que la Llei els reconeix i els que els 
determina aquest Conveni, entre els quals:

50.1 Difusió lliure a l’empresa i/o entitats de les seves publicacions, avisos i 
opinions.

50.2 Reunió als locals de l’empresa i/o entitat, en les mateixes condicions que 
s’esmenten a l’assemblea de treballadors/es.

Article 51
De la negociació col·lectiva

A l’efecte de la negociació col·lectiva del Conveni, els treballadors/es poden uti-
litzar les hores necessàries per assistir a les reunions de negociació o preparatòries, 
lwuvkÝecpv/jq"rtflxkcogpv0

Article 52
Acumulació d’hores

Per tal de facilitar l’activitat sindical a l’empresa i/o entitat, els legals representants 
dels treballadors en cada empresa i/o entitat podran acumular les hores de crèdit 
horari dels diferents membres en còmput trimestral.

Per fer efectiu el que estableix aquest article, les legals representacions comuni-
caran a la direcció de la respectiva empresa el seu desig d’acumular les hores dels 
seus representants.

Si no es fa ús de totes les hores acumulades en un trimestre, la regularització es 
podrà produir durant el mes següent.

CAPÍTOL 12
Millores socials

Article 53
Cuugiwtcp›c"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn
Vqvgu"ngu"gortgugu"k1q"gpvkvcvu"hqtocnkv¦ctcp"wpc"cuugiwtcp›c"swg"ictcpvgkzk"nc"

tgurqpucdknkvcv"ekxkn"Ýpu"c"5220222"gwtqu"k"nc"fghgpuc"fg"vqv"gn"rgtuqpcn"kpen”u"gp"cswguv"
Eqpxgpk0"Cswguvc"cuugiwtcp›c"gu"rtqttqict§"fg"hqtoc"cwvqo§vkec"ecfc"cp{0

Article 54
Jubilacions

Tot el personal pot jubilar-se anticipadament, tal com ho contempla la legislació 
vigent.

S’estableix la jubilació obligatòria als 65 anys per a tots els/les treballadors/es afectats 
rgt"cswguv"Eqpxgpk."ugortg"swg."gp"eqornkt"cswguvc"gfcv."vkpiwk"gn"rgt‡qfg"fg"ocpecp›c"
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necessària per accedir a la pensió corresponent, en qualsevol dels règims de la Seguretat 
Social. Si passa altrament, estaran obligats a jubilar-se en el moment que quedi cobert el 
rgt‡qfg"fg"ocpecp›c"o‡pkoc"swg"fkurquc"nc"ngikuncek„"xkigpv"gp"ecfc"oqogpv0

Les empreses i/o entitats i els seus treballadors i treballadores, de mutu acord, 
podran tramitar els sistemes de jubilacions anticipades que preveu la legislació 
vigent.

També s’estableix la fórmula de contracte de relleu, d’acord amb la legislació 
vigent.

Article 55
Vestuari i material

L’empresa i/o entitat proporcionarà a tot el personal el material necessari per 
desenvolupar la seva tasca, de conformitat amb la legislació vigent.

Article 56
Seguretat i salut

56.1 Les empreses i/o entitats, i personal afectats pel present conveni, es regiran 
sobre aquesta matèria i a tots els efectes per l’establert a la llei 31/95 de prevenció de 
riscos laborals així com per totes les disposicions legals d’aplicació, a més de les guies 
vflepkswgu"fg"rtgxgpek„"fg"nÓKpuvkvwvq"Pcekqpcn"fg"Ugiwtkfcf"g"Jkikgpg"gp"gn"Vtcdclq0

Tots els treballadors/es tenen dret a una revisió mèdica anual de caràcter volun-
tari- excepció feta dels casos d’obligatorietat- que, en el cas de les dones, inclourà 
wpc"ocoqitcÝc."k"cnu"jqogu"oclqtu"fg"67"cp{u"tgxkuk„"wtqn”ikec0

56.2 Un cop feta l’avaluació de riscos i detectades les situacions que els produ-
eixen, i d’acord amb l’article 15 de la llei de prevenció de riscos laborals, s’haurà de 
rncpkÝect"nc"rtgxgpek„."cod"nc"tgegtec"fÓwp"eqplwpv"eqjgtgpv"swg"kpvgitk"nc"vflepkec."
nÓqticpkv¦cek„"fg"nc"hgkpc."ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn."ngu"tgncekqpu"uqekcnu"k"nc"kpÞwflpekc"
dels factors ambientals en el treball.

56.3 L’empresa i/o entitat posarà a disposició dels treballadors i treballadores 
els recursos tècnics i els materials necessaris per a la protecció individual dels riscos 
laborals derivats de les seves tasques habituals.

56.4 És responsabilitat de l’empresa i/o entitat, l’adequació de les mesures 
corresponents en els casos d’assetjament moral i/o sexual del personal comprès en 
l’àmbit d’aquest Conveni, que siguin produïts pels clients d’aquestes.

Article 57
L’assetjament sexual i l’assetjament moral

Les empreses i/o entitat i la representació del personal, en el seu cas, crearan i 
mantindran un entorn laboral on es respecti la dignitat i la llibertat sexual i personal 
del conjunt de persones que hi treballen, mantenint-les preservades de qualsevol 
atac físic, psíquic o moral.

57.1 S’entén per assetjament sexual, en el marc de la relació laboral, totes les 
conductes ofensives i no volgudes per la persona agredida i que determinen una 
situació que afecta a les condicions laborals i que creen un entorn laboral ofensiu, 
hostil, intimidatori i humiliant, així com peticions de favors sexuals, insinuacions 
i actituds que associïn la millora de les condicions de treball o l’estabilitat en el lloc 
de treball, a l’aprovació o denegació dels esmentats favors.

57.2 S’entén per assetjament moral, en el marc de la relació laboral, totes les 
conductes del titular, dels comandaments o de la resta de treballadors/es, que menys-
tenint la dignitat personal, exerceixen una violència psicològica (en una o més de 
les 45 formes o comportaments descrits pel Leyman Inventory of Psychological 
Terrorization, LIPT), de forma sistemàtica i recurrent, durant un temps perllongat 
sobre una persona o persones en el lloc de treball.
7905" C"Ý"fÓgxkvct"swg"gu"rtqfwgkzk"swcnugxqn"cvgorvcv"fÓcswguvgu"ectcevgt‡uvkswgu"

per sigui qui sigui, la representació laboral o sindical i, especialment, l’empresa i/o 
entitat com a garant últim de la salut laboral, en els centres de treball han de:
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- Garantir que en les avaluacions de riscos psicosocials s’avaluen també els riscos 
derivats de l’organització del treball.
/"Qticpkv¦ct"gn"vtgdcnn"fÓwpc"hqtoc"ucnwfcdng."okvlcp›cpv"nc"rqucfc"gp"octzc"fg"

mesures concretes que coadjuvin a:
- Fomentar el suport social col·lectiu entre els treballadors/es, potenciant el treball 

en equip i la comunicació, combatent activament la competitivitat i l’aïllament.
- Promoure l’autonomia, potenciant la participació a l’hora de prendre decisions 

relacionades amb els mètodes de treball i pedagògics.
- Garantir el respecte i el tracte just a les persones, proporcionant estabilitat en 

nÓqewrcek„"k"gp"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fÓceqtf"cod"ngu"hwpekqpu"k"nc"swcnkÝecek„"
del lloc de treball.

- Garantir així mateix l’equitat i la igualtat d’oportunitats en matèria de contrac-
tació, salari, promoció interna, etc., entre totes les persones, sense distinció de sexe, 
gfcv."tc›c."rgtvkpgp›c"c"wp"ukpfkecv."qtkgpvcek„"ugzwcn."kfgqnqikc."tgnkik„"k"swcnugxqn"
altra opció o circumstància de caràcter personal.
/"Hqogpvct"nc"enctgfcv"k"vtcpurctflpekc"qticpkv¦cvkxc."fgÝpkpv"gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"

les tasques a cadascú assignades, així com els rols de cada persona.
/"Rtqrqtekqpct"vqvc"nc"kphqtocek„"pgeguu§tkc."cfgswcfc"k"uwÝekgpv"rgt"cn"eqttgevg"

desenvolupament individual de la feina i per a la prevenció de riscos laborals.
- Impedir tot tipus de manifestació de violència.
- Impedir tot tipus de manifestació d’autoritarisme, sectarisme o dogmatisme, 

vetllant pel manteniment de la llibertat de càtedra i per l’ideari de l’empresa i/o 
entitat.
/"Nc"fktgeek„"fg"nÓgortguc"k1q"gpvkvcv"jc"fg"fgÝpkt"k"hgt"r¿dnkec"nc"rqn‡vkec"gortg-

sarial de gestió dels recursos humans, contenint una declaració de radical rebuig 
d’aquest tipus d’actuacions. Aquesta declaració serà inclosa en l’ideari de l’empresa 
i/o entitat, en el reglament de règim intern.

Article 58
Mesures de protecció integral contra la violència de gènere

A tot el personal li serà d’aplicació allò que disposa la Llei Orgànica integral 
contra la violència de gènere:

58.1 Dret a la reducció o reordenació del temps de treball. La reducció horà-
ria implica reducció salarial, i no hi ha límit de temps per a aquesta situació, sent 
el treballador/a afectat/da qui decideix el temps de reducció. La recuperació de 
l’horari normal es preavisarà amb 15 dies d’antelació. La reducció horària o la 
oqfkÝecek„"jqt§tkc."vkpftcp"xkiflpekc"c"rctvkt"fgn"oqogpv"gp"swfl"nc"fqpc1jqog"
afectat ho sol·liciti.
7:04" Ftgv"c"nc"oqdknkvcv"igqit§Ýec0"UÓguvcdngkz"nc"rquukdknkvcv"fg"vtcunncv"c"swcn-

sevol altre centre de treball de l’empresa durant 6 mesos, amb reserva del lloc de 
treball. L’empresa s’obliga a informar a la persona afectada per violència de gènere 
de les vacants existents. Aquesta informació es produirà amb el màxim d’una 
setmana, i es concedirà la mobilitat, al lloc demanat d’aquesta relació de vacants, 
a partir del moment que ho sol·liciti la interessada/at. En el cas que no hi hagi cap 
vacant si existeixen llocs de treball ocupats per treballadors/es amb contracte d’in-
terinatge, s’obrirà la possibilitat a un intercanvi temporal de llocs de treball entre 
la persona afectada i l’interí/na. Si existeixen vacants a amortitzar es mantindran 
temporalment i podran ser ocupades de forma temporal per la persona afectada 
per violència de gènere.

Als sis mesos es pot tornar al lloc inicial o continuar en el nou, perdent-se en 
aquest cas la reserva del lloc de treball.

58.3 Dret a la suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball. 
La víctima de violència de gènere té dret a suspendre durant 6 mesos el seu con-
tracte laboral, amb reserva del lloc de treball, podent-se prorrogar mensualment 
Ýpu"c"wp"o§zko"fg"3:"oguqu0"Cswguv"ftgv"eqorqtvc"gn"ftgv"c"nc"rtguvcek„"fg"nÓcvwt."k"
durant aquest temps es computen les cotitzacions a la Seguretat Social. La renúncia 
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del contracte de treball tindrà vigència a partir del moment en què la dona/home 
afectat/da ho demani. La persona afectada podrà renunciar a la suspensió del con-
tracte de treball en el moment que existeixi una vacant, a la que podrà accedir de 
manera preferent.

58.4 Dret a l’extinció del contracte de treball. Aquesta és una decisió que la 
persona afectada té dret com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere, 
comporta també el dret a rebre la prestació de l’atur i durant aquest període computen 
les cotitzacions a la Seguretat Social.
7:07" LwuvkÝecek„"fÓcduflpekgu"q"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"cn"vtgdcnn0"Uk"u„p"oqvkxcfgu"

per situació física o psicològica derivada de la violència de gènere es consideraran 
lwuvkÝecfgu0"Pq"gu"vkpftcp"gp"eqorvg"gnu"tgvctfu"k"ngu"cduflpekgu"fg"vtgdcnn"gp"gnu"
plans de productivitat o d’altres formes que valorin el treball efectiu i/o presencial. 
Aquestes absències o faltes de puntualitat han d’estar determinades pels serveis socials 
d’atenció o per serveis de salut. Les absències han de comunicar-se a l’empresa, per 
part del treballador/a afectat/a, amb el termini de temps més breu possible.

58.6 Acomiadament nul. Les absències de treball motivades per violència de 
iflpgtg"pq"uÓwvknkv¦ctcp"rgt"c"lwuvkÝect"wp"ceqokcfcogpv"rgt"cdugpvkuog"ncdqtcn0"
Si una treballadora/r és acomiadada/t mentre exerceixi els drets derivats de la Llei 
Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 
l’acomiadament serà declarat nul i la treballadora/r haurà de ser readmès/sa.

ANNEX 1

Taules salarials
Salari Conveni hora brut personal arqueologia (inclou retribució corresponent a 

rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"Îctvkeng"4:"Eqpxgpk"eqnángevkw"/+

Categoria 2007 2008 2009

Coordinador/a ......................................................................36"Ú1j" 37Ó7"Ú1j" 39Ó22"Ú1j
Tècnic/a (A) .........................................................................35"Ú1j" 36"Ú1j" 37Ó22"Ú1j
Tècnic/a (A) subaquàtica ............................................... 42Ó72"Ú1j" 43Ó72"Ú1j" 44Ó72"Ú1j
Tècnic/a (B) ....................................................................33Ó97"Ú1j" 34Ó97"Ú1j" 35Ó97"Ú1j
Tècnic/a especialista ......................................................32.72"Ú1j" 33.7"Ú1j" 34.37"Ú1j
Tècnic/a suport ...............................................................32.72"Ú1j" 33.7"Ú1j" 34Ó37"Ú1j
Tècnic/a suport subaquàtica ...........................................38.52"Ú1j" 39.52"Ú1j" 3:.52"Ú1j
Auxiliar difusió patrimonial ............................................:.3;"Ú1j" :.82"Ú1j" ;.::"Ú1j
Encarregat/a..................................................................... :.62"Ú1j" ;.62"Ú1j" 32.8:"Ú1j
QÝekcn ...............................................................................:.3;"Ú1j" :.82"Ú1j" ;.::"Ú1j
Auxiliar .............................................................................9.22"Ú1j" 9.82"Ú1j" :.92"Ú1j

Salari Conveni hora brut personal administratiu (inclou retribució corresponent 
c"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"Îctvkeng"4:"Eqpxgpk"eqnángevkw/"+

Categoria 2007 2008 2009

Cap administratiu .............................................................;.6;"Ú1j" 32.34"Ú1j" 33.29"Ú1j
QÝekcn"3² ...........................................................................:.3;"Ú1j" :.82"Ú1j" ;.::"Ú1j
Auxiliar administratiu ..........................................................9"Ú1j" 9.82"Ú1j" :.92"Ú1j

Salari Conveni brut anual personal arqueologia (inclou retribució corresponent 
c"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"Îctvkeng"4:"Eqpxgpk"eqnángevkw"/+

Categoria 2008 2009

Coordinador/a ...............................................................490657"Ú1cpwcnu" 5202;2"Ú1cpwcnu
Tècnic/a (A) ..................................................................4609:2"Ú1cpwcnu" 480772"Ú1cpwcnu
Tècnic/a (A) subaquàtica ..............................................5:0277"Ú1cpwcnu" 5;0:47"Ú1cpwcnu
Tècnic/a (B) ...............................................................440789.7"Ú1cpwcnu" 450:;7"Ú1cpwcnu
Tècnic/a especialista ....................................................420577"Ú1cpwcnu" 430727"Ú1cpwcnu
Tècnic/a suport .............................................................420577"Ú1cpwcnu" 430727"Ú1cpwcnu
Tècnic/a suport subaquàtica .........................................520843"Ú1cpwcnu" 5405;3"Ú1cpwcnu



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725;"Î"4030422:58

Categoria 2008 2009
Auxiliar difusió patrimonial ........................................370444"Ú1cpwcnu" 3906::"Ú1cpwcnu
Encarregat/a..................................................................38085:"Ú1cpwcnu" 3:0;25"Ú1cpwcnu
QÝekcn ...........................................................................370444"Ú1cpwcnu" 3906::"Ú1cpwcnu
Auxiliar .........................................................................350674"Ú1cpwcnu" 370622"Ú1cpwcnu

Salari Conveni brut anual personal administratiu (inclou retribució corresponent 
c"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"Îctvkeng"4:"Eqpxgpk"eqnángevkw"/+

Categoria 2008 2009

Cap administratiu .........................................................390;42"Ú1cpwcnu" 3;0822"Ú1cpwcnu
QÝekcn"3² .......................................................................370444"Ú1cpwcnu" 3906::"Ú1cpwcnu
Auxiliar administratiu .................................................350674"Ú1cpwcnu" 370622"Ú1cpwcnu

(07.330.091)
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RESOLUCIÓ
TRE/3831/2007, de 5 de novembre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la 
rwdnkecek„"fg"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"tgxkuk„"ucnctkcn"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"
de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, de Torroella de Montgrí, 
per als anys 2006-2007 (codi de conveni núm. 1702051).

Xkuv"gn"vgzv"fg"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"tgxkuk„"ucnctkcn"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"
fg"nÓgortguc"Hqogpvq"fg"Eqpuvtweekqpgu"{"Eqpvtcvcu."UC."fg"Vqttqgnnc"fg"Oqpvit‡."
subscrit, d’una banda, pels representants de l’empresa i, de l’altra, pels dels seus 
treballadors el dia 12 de juny de 2007, i d’acord amb el que estableixen els articles 
;204"k";205"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"
refós de l’Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 199/2007, 
de 10 de setembre; l’article 170.1.j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

RESOLC:

Ï3" Qtfgpct"nc"kpuetkrek„"fg"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"tgxkuk„"ucnctkcn"fgn"Eqpxgpk"
col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, de 
Vqttqgnnc"fg"Oqpvit‡."rgt"cnu"cp{u"4228/4229"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"3924273+"cn"
Registre de convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.

Ï4" Qtfgpct/pg"gn"fkr”ukv"c"nÓqÝekpc"eqttgurqpgpv"fÓcswguvu"Ugtxgku"Vgttkvqtk-
als.

Ï5" Fkurquct"swg"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"tgxkuk„"ucnctkcn"guogpvcfc"gu"rwdnkswk"gp"
el DOGC.

PqvkÝswgw"cswguvc"Tguqnwek„"c"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fgn"Eqpxgpk0

Girona, 5 de novembre de 2007

NÚRIA ARNAY I BOSCH

Directora dels Serveis Territorials de Treball
a Girona

Traducció del text signat per les parts
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