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RESOLUCIÓ
TRE/3058/2007, de 13 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per
carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2007-2010 (codi de
conveni núm. 0804295).
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona, subscrit per ACET,
TRANSCALIT, CCOO i UGT el dia 13 de juliol de 2007, i de conformitat amb el
que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels 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 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut
fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"Tgkcn"fgetgv"456413;:2."fg"5"fÓqevwdtg."uqdtg"vtcpuhgtﬂpekc"fg"ugtxgku"fg"nÓGuvcv"c"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvﬂtkc"fg"ogfkcek„."
arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració
de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 68/2004, de
20 gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració
d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat; el Decret 190/2005, de
13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria;
el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"fgugodtg."fÓguvtwevwtcek„"fgn"Fgrcttament de Treball,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport
fg"ogtecfgtkgu"rgt"ecttgvgtc"k"nqi uvkec"fg"nc"rtqx pekc"fg"Dctegnqpc"rgt"cnu"cp{u"
2007-2010 (codi de conveni núm. 0804295) al Registre de convenis dels Serveis
Territorials del Departament de Treball a Barcelona.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.
Barcelona, 13 de setembre de 2007
ELISENDA GIRAL I MASANA
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona
Traducció del text original signat per les parts
CONVENI
col·lectiu del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la
província de Barcelona per als anys 2007-2010
Preàmbul
Els integrants de la Comissió Negociadora del Conveni, formada, per part empresarial, per representants de les associacions empresarials TRANSCALIT i ACET
i, per part dels treballadors/ores, per representants de les centrals sindicals CCOO
k"WIV."gu"tgeqpgkzgp"tgrtgugpvcvkxkvcv"k"ngikvkocek„"uwÝekgpvu"rgt"c"nc"pgiqekcek„"
d’aquest Conveni.
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Article 1
Àmbit territorial
Les disposicions d’aquest Conveni obliguen totes les empreses situades a la
província de Barcelona i les que, malgrat residir en un altre lloc, tenen establiment
dins de la província, pel que fa al personal que hi està adscrit.
Article 2
Àmbit funcional
Aquest Conveni obliga qualsevol activitat empresarial de transport de mercaderies
per tota mena de vies terrestres, en vehicles automòbils que circulin sense camí
fg"tqfcogpv"Ýz"k"ugpug"okvlcpu"Ýzqu"fg"ecrvcek„"fÓgpgtikc."ckz "eqo"ngu"cevkxkvcvu"
que la Llei 16/1987, d’ordenació dels transports terrestres, anomena auxiliars i
complementàries del transport de mercaderies.
En virtut del principi d’unitat d’empresa, aquest Conveni s’aplica a tots els serveis de cada empresa l’activitat principal de la qual estigui inclosa en el seu àmbit
funcional; si es tracta de serveis que constitueixen unitats de negoci independents,
amb comptes d’explotació també independents i que desenvolupen activitats no
compreses en l’àmbit d’aquest Conveni, no se’ls hi aplica si ho pacten expressament
les representacions de l’empresa i dels treballadors/ores afectats, mitjançant un
conveni col·lectiu estatutari.
Article 3
Àmbit personal
Aquest Conveni afecta els treballadors/ores de les empreses que comprèn, tret de
les excepcions que conté l’article 1 de l’Estatut dels treballadors vigent.
Article 4
Àmbit temporal
Aquest Conveni entra en vigor amb tots els efectes l’1 de gener de 2007, i té
xkiﬂpekc"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"nÓcp{"4232."kpfgrgpfgpvogpv"fg"nc"fcvc"fg"rwblicació al BOP i/o DOGC, excepte pel que fa a les dietes, de conformitat amb el
que preveu l’article 25.
Atès el caràcter retroactiu d’aquest Conveni, els endarreriments als quals doni
lloc la seva aplicació han de ser abonats en el termini màxim d’1 mes a partir de la
fcvc"fg"pqvkÝecek„"c"ngu"rctvu"fg"nÓceqtf"fg"tgikuvtg"k"fkurqukek„"fg"rwdnkecek„"rgt"
part de l’autoritat laboral, d’acord amb el que preveu l’article 90 del Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut
dels treballadors, sens perjudici d’un acord formalitzat per escrit entre l’empresa i
els representants dels treballadors/ores.
Article 5
Denúncia i revisió
Nc"tgrtgugpvcek„"fg"nc"rctv"swg"xwniwk"tgxkuct"q"oqfkÝect"cswguv"Eqpxgpk"jc"
fÓghgevwct"nc"fgp¿pekc"cnogp{u"cod"5"oguqu"fÓcpvgncek„"c"nc"fcvc"fg"ecfwekvcv0"Uk"
ecr"fg"ngu"rctvu"pq"gn"fgpwpekc."gu"eqpukfgtct "rtqttqicv"v ekvcogpv"Ýpu"c"5"oguqu"
després que alguna de les parts faci la denúncia.
Si les converses o els estudis motivats per la revisió del Conveni es prolonguen
un temps superior a la seva vigència inicial o a qualsevol de les pròrrogues, es
eqpukfgtct "rtqttqicv"Ýpu"swg"cswguvu"Ýpcnkv¦kp0
Article 6
Increment i revisió salarial
Rgt"c"4229"tgigkzgp"ngu"vcwngu"ucnctkcnu"fg"nÓcppgz"3"*wp"4'"fÓKRE"rtgxkuv"oﬁu"3"
rwpv"f„pc"wp"5'+0
En el cas que el 31 de desembre de 2007 l’índex de preus de consum (IPC) esvcdngtv"rgt"nÓKpuvkvwv"Pcekqpcn"fÓGuvcf uvkec"tgikuvtk"wp"kpetgogpv"uwrgtkqt"cn"4'"
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previst, cal efectuar una revisió de la xifra esmentada tan aviat com això es constati
qÝekcnogpv="ﬁu"c"fkt."uk"nÓKRE"gp"fcvc"53"fg"fgugodtg"fg"4229"gzegfgkz"gn"4'."uÓjcp"
de revisar els conceptes retributius pel que fa a l’excés resultant amb efectes des
de l’1 de gener de 2007.
Rgt"cn"422:."gu"rcevc"wp"kpetgogpv"gswkxcngpv"c"nc"rtgxkuk„"fÓkpÞcek„"rgt"c"cswguv"
cp{"oﬁu"3"rwpv."crnkecv"c"ngu"vcwngu"fg"nÓcppgz"3"k"nc"tguvc"fg"eqpegrvgu"geqp”okeu"
augmentats el 2007, excepte els conceptes amb quantia i vigència pactada de forma
diferent.
En el cas que el 31 de desembre de 2008 l’índex de preus de consum (IPC) establert per l’Institut Nacional d’Estadística registri un increment superior a la previsió
fÓkpÞcek„"rgt"c"cswguv"cp{."ecn"ghgevwct"wpc"tgxkuk„"ucnctkcn."vcp"cxkcv"eqo"ckz”"gu"
eqpuvcvk"qÝekcnogpv."rgn"swg"hc"c"nÓgzeﬁu"uqdtg"nc"zkhtc"kpfkecfc0"Cswguv"kpetgogpv"
s’ha d’abonar amb efectes des de l’1 de gener de 2008 i aplicat a les taules i la resta
de conceptes econòmics que serveixin de base per al càlcul pactat inicialment per
c"cswguv"cp{0
Rgt"c"nÓcp{"422;."gu"rcevc"wp"kpetgogpv"gswkxcngpv"c"nc"rtgxkuk„"fÓkpÞcek„"rgt"c"
cswguv"cp{"oﬁu"3"rwpv."crnkecv"c"ngu"vcwngu"fg"nÓcppgz"3"k"nc"tguvc"fg"eqpegrvgu"geqnòmics augmentats el 2008, excepte els conceptes amb quantia i vigència pactada
de forma diferent.
Si el 31 de desembre de 2009 l’índex de preus de consum (IPC) establert per
nÓKpuvkvwv"Pcekqpcn"fÓGuvcf uvkec"tgikuvtk"wp"kpetgogpv"uwrgtkqt"c"nc"rtgxkuk„"fÓkpÞcek„"
rgt"c"cswguv"cp{."ecn"ghgevwct"wpc"tgxkuk„"ucnctkcn."vcp"cxkcv"eqo"ckz”"gu"eqpuvcvk"
qÝekcnogpv."rgn"swg"hc"c"nÓgzeﬁu"uqdtg"nc"zkhtc"kpfkecfc0"Cswguv"kpetgogpv"uÓjc"
d’abonar amb efectes des de l’1 de gener de 2009 i aplicat a les taules i la resta de
conceptes econòmics que serveixin de base per al càlcul pactat inicialment per a
cswguv"cp{0
Rgt"c"nÓcp{"4232."gu"rcevc"wp"kpetgogpv"gswkxcngpv"c"nc"rtgxkuk„"fÓkpÞcek„"rgt"c"
cswguv"cp{"oﬁu"3"rwpv."crnkecv"c"ngu"vcwngu"fg"nÓcppgz"3"k"nc"tguvc"fg"eqpegrvgu"geqnòmics augmentats el 2009, excepte els conceptes amb quantia i vigència pactada
de forma diferent.
Si el 31 de desembre de 2010 l’índex de preus de consum (IPC) establert per l’Institut
Pcekqpcn"fÓGuvcf uvkec"tgikuvtc"wp"kpetgogpv"uwrgtkqt"c"nc"rtgxkuk„"fÓkpÞcek„"rgt"c"
cswguv"cp{."ecn"ghgevwct"wpc"tgxkuk„"ucnctkcn."vcp"cxkcv"eqo"ckz”"gu"eqpuvcvk"qÝekcnment, pel que fa a l’excés sobre la xifra indicada. Aquest increment s’ha d’abonar
amb efectes des de l’1 de gener de 2010 i aplicat a les taules i la resta de conceptes
geqp”okeu"swg"ugtxgkzkp"fg"dcug"rgt"cn"e newn"rcevcv"kpkekcnogpv"rgt"c"cswguv"cp{0
Els increments que es disposen en aquest article s’han de realitzar en tos els
supòsits sobre tots els conceptes retributius, amb excepció dels que la seva quantia
ja estigui plantejada en el seu articulat de forma diferent.
Article 7
Vinculació a la totalitat
Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i, a l’efecte de la seva
aplicació pràctica, s’han de considerar sempre amb aquest caràcter.
Si l’autoritat laboral competent, en l’exercici de les seves facultats, no aprovés
cniwp"fgnu"rcevgu"fgn"Eqpxgpk."cswguv"swgfctkc"ugpug"gÝe ekc"rt evkec"k"uÓjcwtkc"fg"
reconsiderar totalment.
Article 8
Garantia personal
S’han de respectar les situacions personals que, amb caràcter global, millorin el
swg"rcevc"cswguv"Eqpxgpk."k"uÓjcp"fg"ocpvgpkt"guvtkevcogpv"Ðcf"rgtuqpcoÑ."nngxcv"
del que preveu l’article 19.7 sobre assignacions voluntàries, establertes a partir de
l’1 de febrer de 1998.
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Article 9
Comissió Paritària interpretadora del Conveni
Les funcions de la Comissió Paritària són interpretar autènticament el Conveni
col·lectiu, arbitrar en les qüestions o problemes que les parts sotmetin a la seva
consideració, vigilar l’estricte compliment del que s’ha pactat i analitzar l’evolució
de les relacions entre les parts contractants. Ambdues parts convenen d’informar
la Comissió Paritària dels dubtes i les discrepàncies que es puguin produir com a
conseqüència de la interpretació i l’aplicació del Conveni col·lectiu.
Perquè aquesta Comissió emeti dictamen i actuï segons la forma reglamentària
prevista, es requereix l’acord majoritari d’ambdues representacions prèviament
al plantejament dels diferents supòsits davant la jurisdicció competent. Aquesta
Comissió està composta per 8 vocals empresaris i 8 vocals treballadors del
ram.
Els components de la Comissió Paritària els elegeixen les seves representacions
respectives, preferentment si han participat en les deliberacions d’aquest Conveni
col·lectiu. Aquesta Comissió Paritària s’ha de reunir obligatòriament a instància
de qualsevol de les parts, previ avís amb 24 hores d’antelació com a mínim. La
Comissió la presideix la persona que nomenin els seus membres, o bé la persona
que designi l’autoritat laboral competent.
S’han de crear les comissions de mudances, grues i matèries perilloses, formades
per empresaris/àries i treballadors/ores del sector, sota la presidència del president/a
del Conveni, si escau, les quals, amb un calendari de reunions preestablertes, han
de negociar els problemes que derivin d’aquestes activitats. Els acords que es prenguin en aquestes comissions, a través de la Comissió Paritària del Conveni, s’han
d’incorporar al text del Conveni i n’han de formar part.
UÓceqtfc"Ýzct"eqo"c"fqokeknk"fg"nc"Eqokuuk„"Rctkv tkc"fgn"Eqpxgpk."cod"vqvu"
gnu"ghgevgu."swcnugxqn"fg"ngu"ugwu"fg"ngu"qticpkv¦cekqpu"swg"Ýtogp."swg"u„p"ngu"
següents:
a) TRANSCALIT: avinguda Meridiana, 350, 2n, 08027 Barcelona.
b) ACET: Mare de Déu del Coll, 52-54, baixos, 08023 Barcelona.
e+" WIV"Hgfgtcek„"fg"Vtcpurqtvu"k"Eqowpkecekqpu"k"Oct"fg"Ecvcnwp{c<"tcodnc"
de Santa Mònica, 10, 3r, 08002 Barcelona.
d) CCOO Federació de Comunicació i Transport de Comissions Obreres de
Ecvcnwp{c<"xkc"Nckgvcpc."38."4c"rncpvc."2:225"Dctegnqpc0
Article 10
Organització de la feina
L’organització de la feina és facultat i responsabilitat de la direcció de l’empresa,
a la qual correspon determinar, si escau, la persona o les persones en les quals delega l’exercici d’aquesta facultat, que s’ha d’ajustar al que estableixen la llei, aquest
Conveni i les normes i els pactes d’aplicació.
En l’exercici de les seves facultats d’organització de la feina, correspon a la
direcció de l’empresa, respectant les competències que en aquesta matèria tenen
atribuïdes els òrgans de representació dels treballadors/ores a l’empresa, implantar,
fgvgtokpct."oqfkÝect"q"uwrtkokt"ngu"hgkpgu."cflwfkect"ngu"vcuswgu."cfqrvct"pqwu"
mètodes d’execució d’aquestes, crear o amortitzar llocs de treball i ordenar-los en
funció de les necessitats de l’empresa en cada moment, i determinar la manera com
s’ha de dur a terme la feina en tots els aspectes.
Complir les ordres i les instruccions de l’empresari/ària en l’exercici regular de
les seves facultats directives és obligació del treballador/a, que ha d’executar amb
interès i diligència totes les feines que se li ordenin dins de la comesa general del
seu grup i la seva competència professionals. Entre aquestes feines hi ha les tasques
complementàries que siguin indispensables per dur a terme correctament la seva
comesa principal.
Les relacions entre l’empresa i els seus treballadors/ores han d’estar presidides
sempre per la lleialtat recíproca i la bona fe.
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L’empresa i els representants dels treballadors/ores (comitè d’empresa, seccions
sindicals i delegats/ades) han de determinar les funcions i les tasques pròpies de cada
categoria en els casos no determinats en aquest Conveni. Les discrepàncies en relació
amb les funcions que duen a terme els treballadors/ores a què es refereix l’article 1 de
l’Estatut dels treballadors es poden tractar a la Comissió Paritària del Conveni.
Article 11
Productivitat
Ambdues parts acorden que la productivitat és funció tant del personal com dels
factors que corresponen a la direcció de l’empresa i que constitueix, mitjançant
aquesta, un dels mitjans principals per a l’elevació del nivell de vida.
Article 12
Sistemes d’incentius
Nc"korncpvcek„"fg"ukuvgogu"fg"tgowpgtcek„"cod"kpegpvkwu"ckz "eqo"nc"oqfkÝecek„"
dels que ja hi ha s’han de fer de comú acord entre l’empresa i els representants dels
treballadors/ores. Si no arriben a cap acord, han d’acudir a la mediació, sol·licitada
per qualsevol de les parts. Si s’implanten amb caràcter experimental i el resultat no
és satisfactori, l’empresa pot suprimir-los unilateralment per pròpia iniciativa o ha
fg"hgt/jq"c"kpuv pekc"fg"nc"tgrtgugpvcek„"fgnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"gp"gn"vgtokpk"fÓ3"cp{."
a comptar des que es va implantar, sense que en aquest cas derivi cap dret adquirit
per als treballadors/ores afectats, ja que el sistema de remuneració amb incentiu no
té un caràcter consolidable, i sense que els rendiments comprovats durant la fase
experimental del sistema de remuneració amb incentiu siguin vinculants posteriorment per a cap de les parts.
Les empreses han de facilitar i redactar les fórmules de càlcul dels incentius en
funció dels rendiments d’acord amb un sistema clar i senzill.
Les empreses no poden imposar unilateralment un incentiu o una compensació
econòmica que substitueixi les dietes i/o les hores extraordinàries, llevat que hi
hagi un acord exprés entre l’empresa i el treballador/a.
Article 13
Rendiment mínim exigible i òptim
UÓgpvﬁp"rgt"tgpfkogpv"o pko"gzkikdng"gn"fgÝpkv"eqo"c"eqttgurqpgpv"c"wpc"cevkxkvcv"
normal en els sistemes internacionalment coneguts. S’ha de determinar un rendiment òptim que tingui com a objectiu limitar l’aportació del personal en la màxima
mesura perquè no comporti un perjudici físic o psíquic per al treballador/a.
La determinació concreta tant del rendiment mínim exigible com de l’òptim i
l’adjudicació del nombre d’elements o de la tasca necessària que correspongui s’han
de fer de comú acord entre l’empresa i els representants dels treballadors/ores i,
si no arriben a un acord, han d’acudir a la mediació, sol·licitada per qualsevol de
les parts, excepte quan s’implanti amb el caràcter experimental a què es refereix
l’article anterior.
Un cop establert el rendiment mínim exigible, s’ha d’aplicar als treballadors/ores
que no l’assoleixin per causes que els siguin imputables l’article 54.2.e) del Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut dels treballadors.
Article 14
Normes de treball
Les normes de treball que garanteixin la bondat i la seguretat del servei s’han
d’establir de comú acord entre les empreses i els representants dels treballadors/ores.
En tot cas, les empreses poden exigir l’atenció, la vigilància i la neteja de l’interior
dels vehicles, de la maquinària, dels estris, etc.
Les empreses tenen l’obligació que els vehicles estiguin en bones condicions, i que
eqorngkzkp"ngu"pqtogu"k"gnu"tgincogpvu"swg"cod"cswguvc"Ýpcnkvcv"tgewnn"nc"nngk0
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Article 15
Redistribució i trasllats de personal
Si l’empresa, d’acord amb les necessitats de l’organització i la productivitat,
redistribueix el personal, li ha de respectar la categoria professional i concedir un
vgoru"fÓcfcrvcek„"uwÝekgpv"k"tcekqpcn0
Si hi ha canvi de lloc de treball, les empreses han d’abonar als treballadors/ores
el temps màxim invertit, analitzant individualment les situacions considerades. Les
empreses tenen l’obligació de comunicar als treballadors/ores el canvi de domicili
del centre de treball amb una antelació mínima de 3 mesos.
Si el canvi de lloc suposa un canvi temporal de residència, perquè aquesta potestat
de l’empresa no repercuteixi en perjudici del treballador/a l’empresa ha de comunicar-ho per escrit amb un preavís, en què ha d’exposar les causes o els motius que
lwuvkÝswgp"cswguv"fgurnc›cogpv"k"kpfkect"gp"nc"oguwtc"swg"rwiwk"gn"vgoru"swg"rqv"
durar, complint sempre el que estableixen l’article 40.4 del Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels
treballadors, i les disposicions posteriors.
Article 16
Jornada laboral
La jornada laboral és de 39 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu, de dilluns
a divendres, regulada de conformitat amb la Llei 4/1983, i s’estableix un calendari
de comú acord entre cada empresa i els representants dels treballadors/ores. En
els casos en què l’empresa i els treballadors/ores estableixin, de comú acord, una
jornada setmanal de 40 hores efectives, han d’acordar 3 dies de descans retribuïts,
que es poden fer de la manera que pactin lliurement.
En l’àmbit de l’empresa, amb la negociació i l’acord previs amb els representants dels treballadors/ores, es pot establir un calendari de distribució diferent de
la jornada que impliqui la possibilitat de superar els límits màxims, d’acord amb
el que preveu en Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, respectant els descansos mínims
Ýzcvu"rgt"nc"nngk0
Els treballadors/ores tenen 20 minuts diaris, com a mínim, de temps per a l’entrepà.
Aquest temps té la consideració de treball efectiu amb tots els efectes. Els contractats/ades a temps parcial tenen un temps de descans per a l’entrepà proporcional a
nc"ugxc"lqtpcfc."k"gn"rqfgp"cornkct"Ýpu"c"42"okpwvu"eqo"c"o pko"ugpug"swg"cswguvc"
diferència tingui la consideració de treball efectiu.
UÓjcp"fg"tgurgevct"ngu"eqpfkekqpu"oﬁu"dgpgÝekqugu"rcevcfgu"gpvtg"ngu"gortgugu"
i els treballadors/ores.
Les empreses que obren en dissabte i que estan recollides en les excepcions no
poden fer una jornada legal superior a 4 hores.
Així mateix, es considera permissible treballar en dissabte en els casos següents:
a) Els porters/ores de les empreses que tinguin aquest servei de vigilant, d’acord
amb els torns que tinguin establerts.
b) El personal encarregat de la reparació de camions quan aquests hagin de
continuar el viatge el dilluns a primera hora.
Amb caràcter general s’han de mantenir en dissabte les guàrdies i els reforços
per a les situacions excepcionals d’urgència, és a dir, per a la feina no habitual.
Aquestes guàrdies les han de fer els treballadors/ores que treballaven en dissabte
abans d’aquest acord, i a través d’un sistema de torns estrictament rotatoris.
Excepcions esmentades (en vigor des de l’1 de gener de 1985):
Mudances.
Mercaderies peribles.
Medicaments i subministraments hospitalaris.
Distribuïdors/ores de productes derivats del petroli.
Grues de construcció, especials de gran tonatge i salvament
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Agències de transports de qualsevol activitat de transport que treballaven en
fkuucdvg"Ýpu"ctc0
En tots els casos de les excepcions s’ha de treballar de manera rotativa 2 dissabtes
fg"ecfc"8."eqo"c"o zko0"Gp"ngu"gortgugu"fg"ogp{u"fg"32"vtgdcnncfqtu1qtgu."uÓjc"fg"
tenir en compte el nombre de treballadors/ores de plantilla per establir la rotació. La
oqfkÝecek„"rcevcfc"rgt"vtgdcnnu"gp"fkuucdvg"pq"kornkec"tgfweek„"fg"lqtpcfc0
A partir d’aquest acord, es mantenen els drets adquirits tant individualment
com col·lectivament, i les empreses que anteriorment feien la jornada de dilluns a
divendres mantenen en tots els casos aquesta situació.
Article 17
Hores extraordinàries
Es consideren com a tals les que excedeixen la jornada establerta que consti en
el calendari laboral pactat en cada empresa, amb els criteris exposats en l’article
anterior.
La seva realització és voluntària per part dels treballadors/ores, tret de les excepcions establertes en les disposicions vigents en la matèria.
Aquestes hores extraordinàries s’han d’abonar a un preu únic, que en cap cas ha
fg"ugt"kphgtkqt"cn"eqpegrvg"fÓjqtc"qtfkp tkc"rcevcfc"c"cswguvu"ghgevgu"k"Ýiwtcfc"c"
ngu"vcwngu0"Nc"swcpvkc"fg"ngu"jqtgu"gzvtcqtfkp tkgu"gu"tgÞgevgkz"rgt"c"ecfc"ecvgiqtkc"
a les taules salarials annexes.
Article 18
18.1 Vacances.
Tot el personal al servei de les empreses regides per aquest Conveni té dret a gaudir
d’un període de 30 dies naturals de vacances retribuïdes en funció del salari real.
Rtghgtgpvogpv."gu"hcp"gpvtg"gnu"oguqu"fg"lwp{"k"ugvgodtg."vtgv"fg"ngu"gortgugu"gp"swﬂ."
pel tipus de feina que fan, durant aquest període s’incrementi l’activitat productiva.
En aquest últim cas, els treballadors/ores tenen un increment de les vacances de 2
dies, que no poden afegir-se en el cas de fer les vacances fraccionades.
Fkpu"fgn"rtkogt"vtkoguvtg"fg"nÓcp{."uÓjcp"fÓguvcdnkt"fg"eqo¿"ceqtf"gpvtg"gnu"tgrtgsentants dels treballadors/ores i l’empresa les dates de gaudi de les vacances per a cada
vtgdcnncfqt="wp"eqr"Ýzcfgu."ngu"gortgugu"pq"rqfgp"oqfkÝect/ngu"wpkncvgtcnogpv0
Independentment d’això, les empreses poden pactar individualment amb els treballadors/ores, amb la intervenció dels seus representants, el fraccionament de les
vacances, de manera que 21 dies es facin en el període d’estiu de forma consecutiva
*uÓgpvﬁp"rgt"rgt qfg"fÓguvkw"gn"eqortﬂu"gpvtg"gn"43"fg"lwp{"k"gn"43"fg"ugvgodtg+k"nc"
tguvc."36"fkgu"pcvwtcnu."cn"nncti"fg"nÓcp{."swg"gu"rqv"htceekqpct"fg"owvw"ceqtf"gpvtg"
les parts.
Aquest pacte es pot aplicar a mesos diferents dels d’estiu, també de comú acord,
si el fraccionament afecta vacances establertes.
Les vacances no es poden començar un dia de descans setmanal ni la vigília.
18.2 Fons de vacances.
S’estableix un fons de vacances, per compensar les despeses de desplaçaments
rgt"xcecpegu."fÓwpc"swcpvkc"fg"472"gwtqu"rgt"c"nÓcp{"4229.522"gwtqu"rgt"cn"422:."
de 350 euros per al 2009 i 400 euros per al 2010, o la part proporcional segons la
permanència del treballador/a a l’empresa.
Les esmentades quantitats s’han d’abonar als treballadors/ores coincidint amb
el gaudi de les vacances.
Article 19
Condicions econòmiques i estructura salarial
19.1 Totes les percepcions econòmiques dels treballadors/ores, en diners o en
espècie, per la prestació professional dels serveis laborals, tant si retribueixen el
treball efectiu com el temps de presència o els períodes de descans computables
com a treball, tenen la consideració de salari.
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19.2 No tenen la consideració de salari les quantitats que s’abonen als treballadors/ores pels conceptes següents:
a) Les indemnitzacions o els abonaments per despeses que hagin de ser efectuades
pel treballador/a com a conseqüència de la seva activitat laboral.
b) Les indemnitzacions o les compensacions corresponents a trasllats, desplaçaments, suspensions o acomiadaments.
c) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
d) Qualsevol altra quantitat que s’aboni al treballador/a per conceptes compensatoris similars als esmentats més amunt.
19.3 En l’estructura del salari es distingeixen el sou o salari base, els complements salarials i les assignacions voluntàries addicionals.
19.4 Aquest Conveni estableix per a cada categoria un salari base i un plus de
conveni, que consten en les taules salarials annexes.
Aquestes percepcions són mínimes i obligatòries, i per assolir-ne la quantia no
es pot absorbir cap quantitat, tret d’aquelles a què es refereix l’apartat 19.7 d’aquest
article.
19.5 Complements per quantitat o qualitat de feina, que s’estableixen per retribuir
una millor qualitat o una quantitat més gran de feina feta, i són, entre d’altres, les
primes o incentius, els plusos d’activitat i d’assistència i les hores extraordinàries.
No tenen caràcter de consolidables.
19.6 En espècie, com ara la manutenció i l’allotjament, l’import dels quals no
rqv"gzegfkt"gp"ecr"ecu"gn"52'"fgn"uqw"q"ucnctk"dcug0
19.7 A partir de l’1 de febrer de 1998, data d’entrada en vigor de l’Acord general per a les empreses de transports per carretera, les empreses poden assignar als
treballadors/ores quantitats en metàl·lic o en espècie de manera voluntària, lliure
i diferenciada, segons un criteri estimatiu, sense requerir-los l’acceptació ni cap
contraprestació, sempre que aquesta retribució voluntària (cotitzable amb tots els
efectes a la Seguretat Social) sigui totalment independent de la resta de conceptes
retributius que correspongui percebre al treballador/a per disposició legal, per aquest
Eqpxgpk"eqnángevkw"q"rgt"rcevg"kpfkxkfwcn0"Nc"ugxc"eqpeguuk„"q"oqfkÝecek„"pq"rqv"
uwrquct"fkuetkokpcek„"rgt"ngu"ecwugu"gurgekÝecfgu"gp"nÓctvkeng"6040e+"fg"nÓGuvcvwv"
dels treballadors.
Pel caràcter no consolidable amb què es pacta aquest concepte retributiu, les
assignacions voluntàries concedides a partir de l’1 de febrer de 1998, o en virtut de
convenis o pactes que les autoritzin amb aquest caràcter, no donen dret a reclamació
si es redueixen o se suprimeixen, excepte en els casos de discriminació considerats
en el paràgraf anterior.
Les empreses han d’informar semestralment els representants dels treballadors/ores
del nombre de treballadors/ores a qui en aquest període hagin abonat assignacions
voluntàries i del percentatge que aquestes representen amb relació a la massa salarial
bruta de tota l’empresa o centre de treball.
Article 20
ItcvkÝecekqpu"gzvtcqtfkp tkgu
Ngu"rciwgu"fg"lwp{."Pcfcn"k"oct›"uÓjcp"fÓcdqpct"c"tc„"fg"nÓkorqtv"eqttgurqpgpv"
a 30 dies de la columna de salari base i plus de conveni, més l’antiguitat.
UÓjcp"fg"rcict"cswguvgu"itcvkÝecekqpu"cdcpu"fgn"44"fgn"ogu"eqttgurqpgpv."gzegrvg"
la de Nadal, que s’ha d’abonar el 15 de desembre al més tard, tret que l’abonament
es faci prorratejat mensualment, i si no, quan s’acordi amb els representants legals
dels treballadors/ores.
Uk"gn"vgoru"fg"ugtxgku"ﬁu"kphgtkqt"c"nÓcp{."uÓjcp"fÓcdqpct"rtqrqtekqpcnogpv"cnu"
serveis prestats.
NÓcp{"fÓkpitﬁu"fgn"vtgdcnncfqt"uÓjc"fg"nkswkfct."gp"ngu"fcvgu"fÓcdqpcogpv"fg"ngu"
pagues, la part proporcional al temps treballat.
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Article 21
Plus de perillositat i feina a les cambres de congelació
a) Plus de perillositat.
Gn"rgtuqpcn"swg"hc"hgkpgu"fg"vtcpurqtv"*eqpfwevqtu1qtgu"k"ceqorcp{cpvu1cpvgu+"q"
ocpkrwnc"rtqfwevgu"kpÞcocdngu."v”zkeu"k"gzrnqukwu"k"vqvc"ogpc"fÓ ekfu"tgeqnnkvu"gp"
ADR, ha de percebre, durant el temps que faci aquestes feines, un plus consistent
gp"gn"32'"fgn"ucnctk"dcug"oﬁu"nÓcpvkiwkvcv0
Les empreses autoritzades per al transport i la manipulació de mercaderies
catalogades de perilloses en règim de càrrega fraccionada, de comú acord amb
els representants dels treballadors/ores, han de designar (i formar oportunament)
entre la plantilla un nombre de mossos/mosses especialitzats en funció del volum
d’aquestes mercaderies perquè facin preferentment aquestes feines. Aquest grup ha
fg"rgtegdtg."rgt"cswguv"eqpegrvg."gn"32'"fgn"ucnctk"dcug"ogpuwcn"oﬁu"nÓcpvkiwkvcv0
La Comissió Paritària ha d’estudiar les formes i les modalitats d’aquests plans
de formació.
Quan un vehicle de mercaderies perilloses entri al taller per ser reparat, l’empresa
jc"fg"hgt"nc"fguicukÝecek„"eqttgurqpgpv."clwuvcpv/ug"gp"vqv"ecu"cn"swg"guvcdngkz"nc"
legislació vigent.
b) Plus de feina en cambres de congelació.
Els treballadors que realitzin la seva feina de forma habitual continua o discontinua als túnels o cambres de congelació, suportant temperatures de la banda de
eqpigncek„"fg"/3:³"E"q"kphgtkqtu."jcp"fg"rgtegdtg"rgt"c"nÓcp{"4229."c"rctvkt"fg"nÓceqtf"
de registre del Conveni, un plus de feina penosa per una quantia bruta mensual de
50 euros. El 2008 la quantia ha de ser de 55 euros. El 2009 la quantia ha de ser de
60 euros i de 65 euros el 2010.
S’ha d’entendre meritat el plus quan la temperatura de la banda de -18º C establerta
per al emmagatzematge de productes congelats tingui oscil·lacions produïdes per
manutenció o obertura de portes motivada per l’entrada o sortida de mercaderies
i quan, a més a més, el treballador estibi o carregui manualment els productes
eqpigncvu"fgu"fg"nc"ecodtc"fg"eqpigncek„"Ýpu"cn"xgjkeng0
Per la naturalesa del plus aquest es deixa d’abonar, en tots els casos, quan desapareguin les circumstàncies causants i es donin al treballadors les mesures de
protecció individual que evitin el risc o es deixi de treballar en aquestes condicions.
S’ha d’entendre com a mesures que evitin el risc aquelles que suposin que el treballador no pateixi les baixes temperatures de les cambres, com poden ser cabines
climatitzades en carretes, donant per entès que la roba d’abric no suposa l’eliminació
d’aquesta circumstància.
El fet de percebre aquest plus és compatible amb el gaudiment del dia addicional
rgt"cuuworvgu"rtqrku"rgt"nc"hgkpc"gp"ecodtgu"htkiqt Ýswgu"c"2³"E0
Quant a la jornada per aquest tipus de feina es troba regulada al Reial decret
1561/1995, de 21 de setembre.
Article 22
Plus de nocturnitat
Independentment de la manera com els treballadors/ores siguin contractats,
quan prestin serveis entre les 22 i les 6 hores han de percebre un plus consistent en
gn"47'"fgn"ucnctk"dcug."swg"gu"ogtkvc"rtqrqtekqpcnogpv"cn"vgoru"vtgdcnncv"eqortﬂu"
en l’horari referit.
Article 23
Plus d’antiguitat
La promoció econòmica segons el treball desenvolupat, que es merita des del
fkc"3"fgn"ogu"pcvwtcn"ugi¯gpv"cn"ugw"xgpekogpv."uÓjc"fg"ucvkuhgt"c"tc„"fÓwp"7'."rgt"
cnu"4"dkgppku."k"fÓwp"32'."rgt"cnu"7"swkpswgppku."fgn"ucnctk"dcug"rcevcv"gp"cswguv"
Conveni per a cada categoria.
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Article 24
Menyscapte de diners
El personal que fa funcions de cobrament de manera habitual, sigui quina sigui
nc"ugxc"ecvgiqtkc"ncdqtcn."jc"fg"rgtegdtg"rgn"eqpegrvg"fg"ogp{uecrvg"fg"fkpgtu"nc"
quantitat de 9,19 euros mensuals si l’import cobrat en efectiu és igual o superior a
928 euros mensuals, respectant-li els drets adquirits.
Article 25
Dietes
El personal que surt de la seva residència a causa del servei té dret a percebre una
indemnització per les despeses que s’originen, que s’anomena dieta (annex 2).
A l’efecte de meritació de dietes, es consideren com a tals només els desplaçaments fora de la residència habitual del treballador/a, i es comptabilitza el temps
transcorregut des de la sortida del productor del seu centre de treball (entenent-se
eqo"c"vcn"gn"swg"eqpuvk"cn"eqpvtcevg"fg"vtgdcnn+"Ýpu"c"nÓcttkdcfc0
Dóna dret a la percepció de la dieta completa la realització d’un servei que obligui
el conductor/a a dinar, sopar i dormir fora de la seva residència habitual.
Es percep la part de la dieta corresponent al dinar si el servei realitzat obliga a
dinar fora de la residència habitual, i en tot cas, si la sortida s’efectua abans de les
12 hores i la tornada després de les 14 hores.
Es percep la part de la dieta corresponent al sopar si el servei realitzat obliga a
sopar fora de la residència habitual, i en tot cas, si el productor surt abans de les 20
hores i torna després de les 22 hores.
La part de la dieta corresponent a dormir es percep si el servei realitzat obliga a
dormir i esmorzar fora de la residència habitual.
L’empresa, abans del començament del viatge, ha de facilitar al conductor/a els
mitjans adequats, de manera que aquest no hagi d’aportar recursos propis per satisfer
els imports de la dieta que correspongui.
Les empreses queden exonerades de l’obligació de pagar la part corresponent a
dormir si faciliten l’allotjament als treballadors/ores; tampoc no tenen l’obligació
de pagar cap quantitat en concepte de dieta per esmorzar, dinar i/o sopar si la manutenció del treballador/a desplaçat no li costa res perquè és a càrrec de l’empresa.
Llevat que s’acordi, amb la representació legal dels treballador/ores , o en la seva
absència individualment, la distribució del seu import com a millora de manutenció
per dormir fora del seu domicili.
Ngu"fkgvgu"VKT"gu"eqogpegp"c"ogtkvct"wp"eqr"etgwcfc"nc"htqpvgtc"gurcp{qnc"k"Ýpu"
swg"gu"vqtpc"c"etgwct."fg"tgvqtp"cn"vgttkvqtk"gurcp{qn0
El conductor/a que fa una ruta sotmesa a la reglamentació ADR cobra com a dieta
nacional la quantitat de 45,18 euros.
Sense que tingui la naturalesa jurídica de dieta, perquè no es dóna la circumstància
de desplaçament a una localitat diferent de la de residència o prestació del servei, els
àpats que hagi de fer el personal de plaça per necessitats del servei i a petició de les
empreses tenen un caràcter extrasalarial, ja que constitueixen un ajut compensatori
per fer l’àpat fora del domicili per necessitat de l’empresa. S’han d’abonar a raó de
;.94"gwtqu."vcn"eqo"Ýiwtc"gp"nÓcppgz"40
Es consideren àpats de plaça els del personal que retorna al centre de treball abans
de les 20 hores. En queda exclòs el personal de torn. En aquesta matèria s’han de
respectar especialment els drets adquirits.
Les empreses queden exonerades de l’obligació de pagar la part corresponent a la pernoctació si faciliten als treballadors allotjament, llevat que s’acordi amb la representació
legal dels treballadors, o en la seva absència individualment, la distribució de l’import
com a millora de manutenció per pernoctar fora del domicili del treballador.
Tots els imports de les dietes inclosos en l’annex 2 s’han d’abonar, amb caràcter
tgvtqcevkw."c"rctvkt"fg"nÓ3"fg"lwnkqn"fg"4229"k"fwtcpv"nc"tguvc"fÓcp{u"fg"xkiﬂpekc"fgn"
Conveni. Amb efectes d’1 de gener s’han de revisar els imports amb l’IPC real de
nÓcp{"cpvgtkqt0
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Article 26
Jubilacions
1. Jubilació forçosa.
Per fomentar les possibilitats de col·locació de treballadors/ores joves, la
jubilació és forçosa (excepte si hi ha pacte en contra entre l’empresa i cadascun
fgnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"kpvgtguucvu+"swcp"gnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"hcp"87"cp{u"fÓgfcv."
sempre que tinguin cobert el període de carència necessari per tenir dret a una
rgpuk„"fg"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn"pq"kphgtkqt"cn"97'"fg"nc"dcug"tgiwncfqtc"fg"nc"
prestació i sigui substituït per un altre treballador o bé s’incrementi la plantilla
en els termes legalment previstos (Llei 14/2005 d’1 de juliol); en cas contrari,
la jubilació forçosa es produeix en el moment en què s’assoleixi el dret a una
pensió del percentatge.
40" Lwdkncek„"cnu"86"cp{u0
Ambdues parts també consideren molt positiva l’aplicació de la jubilació als 64
cp{u0"Rgt"ckz”"gnu"swg"ukipgp"tgeqocpgp"c"vqvgu"ngu"gortgugu"k"gnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"
afectats per aquest Conveni la utilització del mecanisme legal que s’estableix en el
Reial decret 1194/1985, de 17 de juliol.
Swcp"wp"vtgdcnncfqt1qtc"cod"eqpvtcevg"fg"vtgdcnn"kpfgÝpkv"gu"lwdknc"cnu"86"cp{u."
ngu"gortgugu"jcp"fg"rcuuct"c"nc"ukvwcek„"fg"Ýz"kpfgÝpkv"wp"vtgdcnncfqt1qtc"uqvoﬂu"c"nc"
relació contractual temporal que tingui la mateixa categoria laboral i una antiguitat
en l’empresa de més de 6 mesos.
3. Jubilació parcial.
De conformitat amb el que disposa l’article 12.6 de l’Estatut dels treballadors
*oqfkÝecv"rgt"nÓctvkeng"309"fg"nc"Nngk"3414223+."nÓctvkeng"388"fg"nc"NIUU"*oqfkÝecv"
per l’article 34.6 de la Llei 24/2001) i els articles 8-17 del RD 144/1999, es consifgtc"lwdkncek„"rctekcn"nc"kpkekcfc"fgurtﬁu"swg"gu"eqorngkzkp"82"cp{u"k"Ýpu"swg"gu"
eqorngkzgp"87"cp{u"swg"ukiwk"ukownv pkc"c"wp"eqpvtcevg"fg"vtgdcnn"c"vgoru"rctekcn"k"
estigui vinculada a un contracte de relleu concertat amb un treballador en situació
de desocupació.
Les condicions que s’han de complir per subscriure un contracte a temps parcial
i accedir, al mateix temps, a la jubilació parcial són les següents:
a) Per poder realitzar aquest contracte en el cas de treballadors que no tinguin
encara l’edat de jubilació, l’empresa ha de celebrar, simultàniament, un contracte
de relleu.
b) El treballador ha de complir els requisits exigits per tenir dret a la pensió
contributiva de jubilació de la Seguretat Social, tret de l’edat, que ha de ser infetkqt"c"nÓgzkikfc"gp"7"cp{u"eqo"c"o zko="rqv"jcxgt"eqorngtv"nÓgfcv"uk"eqorngkz"ngu"
condicions generals.
e+" Nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"k"gn"ucnctk"uÓjcp"fg"tgfwkt"gp"wp":7'."vtgv"fg"rcevg"gp"
contra.
f+" Cod"nÓqdlgevg"fg"eqpeknkct"swg"nc"rtguvcek„"k"nc"fkuvtkdwek„"fgn"37'"fg"nc"lqtnada que s’ha de treballar es realitzi amb criteris raonables per a l’organització del
treball a les empreses i del criteri del treballadors, ambdós han de pactar la fórmula
que s’ha d’aplicar.
g+" Nc"tgncek„"ncdqtcn"uÓgzvkpigkz"gp"eqornkt/ug"fÓgfcv"fg"87"cp{u"q"dﬁ"gp"rtqfwkt/ug"nc"lwdkncek„"vqvcn."k"ckz "ocvgkz"Ýpcnkv¦c"gn"eqpvtcevg"fgn"uwduvkvwv."vtgv"swg"gu"
vtcpuhqtok"gp"kpfgÝpkv."cod"gnu"dgpgÝeku"guvcdngtvu"rgt"nc"nngk"gp"cswguv"ecu0
f) Són compatibles les percepcions obtingudes en ambdós casos, és a dir, la
retribució del treball a temps parcial i la pensió de jubilació que la Seguretat Social
reconegui al treballador.
g) El fet causant de la pensió de jubilació parcial s’entén produït el dia del cessament en el treball a jornada completa, sempre que se subscriguin els contractes
a temps parcial i de relleu corresponents (RD 144/1999, article 10).
h) Mentre la legislació laboral ho permeti, les empreses han d’atendre la petició
d’accés a la situació de jubilació parcial de tots els treballadors que compleixin els
tgswkukvu"ngicnu."vkpiwkp"eqo"c"o pko"35"cp{u"fg"rgtocpﬂpekc"c"nÓgortguc."ocpk-
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hguvkp"rgt"guetkv"nc"ugxc"xqnwpvcv"fÓceegfkt/jk."gzegrvg"oqfkÝecek„"ngikuncvkxc"swg"
té readequació immediata.
i) Una vegada fet l’avís, el treballador ha de dur a terme el tràmit previ de sol·licitud
davant l’INSS. Quan rebi d’aquest organisme la conformitat respecte al compliment
inicial dels requisits exigits legalment, ho ha de posar en coneixement de l’empresa,
perquè aquesta faci els tràmits corresponents per a la jubilació.
j) Un cop rebuda la sol·licitud del treballador de jubilar-se parcialment, l’empresa
està obligada a acceptar-la en el termini de 30 dies a comptar des de la sol·licitud,
sempre i quan hi hagi un treballador rellevista i es concretin de mutu acord les
condicions que tindran lloc. Aquesta circumstància s’ha de posar en coneixement
de la RLT.
k) En el cas de cessament del treballador rellevista el preavís per escrit s’ha de
donar amb una antelació mínima de 15 dies previst a l’article 53 d’aquest Conveni
per a les baixes voluntàries del treballador, és de 30 dies en els supòsits previstos en
aquest article i en cas contrari l’empresa queda facultada per deduir dels conceptes
fg"nc"nkswkfcek„"Ýpcn."wp"p¿ogtq"fg"fkgu"gswkxcngpv"cn"fg"rtgxku"pq"eqowpkecv0
Article 27
27.1 Accident de treball i malaltia.
En cas d’incapacitat temporal derivada d’accident, les empreses han de comrngvct."Ýpu"cttkdct"cn"322'."gn"ucnctk"tgcn"c"rctvkt"fgn"ocvgkz"fkc"fg"nÓceekfgpv."
cod"gn"n okv"o zko"cuugp{cncv"gp"nc"ngikuncek„"uqdtg"ceekfgpvu"fg"vtgdcnn0"Fwrant el període d’hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització
que necessiti repòs domiciliari, prescrit facultativament, ja sigui per accident
q"ocncnvkc."uÓjc"fg"eqorngvct."Ýpu"cttkdct"cn"322'."gn"ucnctk"tgcn"fgu"fgn"rtkogt"
dia. Es considera inclòs en aquest període el temps d’espera seguit d’hospitalització, i també el de recuperació, situacions que han d’acreditar els facultatius
corresponents.
Gp"ecu"fg"dckzc"rgt"ocncnvkc"ugpug"jqurkvcnkv¦cek„."uk"ﬁu"nc"rtkogtc"dckzc"fg"nÓcp{"
pcvwtcn."gu"eqdtc"gn"322'"fgn"ucnctk"tgcn"fgu"fgn"rtkogt"fkc."cod"gn"n okv"o zko"fg"
la base de cotització de contingències professionals.
Cnu"eqpfwevqtu1qtgu"ugÓnu"jc"fÓcdqpct"gn"322'"fgn"ucnctk"tgcn0
Gp"ngu"dckzgu"uweeguukxgu"ugpug"jqurkvcnkv¦cek„."fkpu"fgn"ocvgkz"cp{"pcvwtcn."
ugortg"swg"uwrgtkp"gnu"52"fkgu"fg"fwtcfc."uÓjc"fÓcdqpct"gn";2'"fgn"ucnctk"tgcn"c"
partir del dia 31, sense retroactivitat, amb el límit màxim de la base de cotització
de contingències professionals.
A l’efecte d’aquest article, el salari real està constituït per totes les percepcions
salarials en jornada ordinària obtingudes pel treballador/a en els 12 mesos anteriors
a la data en què té lloc el fet causant.
27.2 Defunció fora de la plaça.
Si es produeix la defunció fora de la plaça, en funció de la feina i a causa d’aquesta,
les despeses de trasllat de les restes són a càrrec de l’empresa, pel que fa a la quantia
en què aquestes superin les prestacions que per a aquests casos té establertes la
Seguretat Social.
Article 28
Roba de feina
Les empreses han de facilitar anualment als treballadors/ores la roba de feina
swg"c"eqpvkpwcek„"uÓgurgekÝec"*nc"fÓguvkw"fkpu"fgn"rtkogt"vtkoguvtg"k"nc"fÓjkxgtp"
dins del tercer):
Personal administratiu de moll que ho sol·liciti: 2 bates o 1 pantaló, 1 jaqueteta
i 1 camisa d’estiu.
Personal de moviment: a l’estiu, 2 pantalons i 2 camises de màniga curta; a
l’hivern, 2 pantalons, 2 camises de màniga llarga, 2 jaquetes i 2 jerseis, i 1 anorac
ecfc"4"cp{u0
Personal de taller i greixatge: 3 granotes o 3 jaquetetes, 3 pantalons i 2 jerseis.
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Les empreses han de facilitar la roba de feina adaptada a premamà, en aquells
casos que la interessada ho sol·liciti i li correspongui.
Les peces de roba esmentades, que han de ser de bona qualitat, així com els distintius que continguin, són d’ús obligatori durant la realització de la jornada laboral.
Les empreses han de tenir a disposició del personal guants per manipular ferros,
material o objectes que requereixin la protecció de les mans.
Així mateix, s’ha de proveir del calçat de seguretat corresponent el personal que fa
tasques que requereixin el maneig de material pesant o incisiu-tallant, respectant-li
ngu"ictcpvkgu"Ðcf"rgtuqpcoÑ0
En el cas de tasques que es porten a terme a l’aire lliure, s’ha de facilitar als
treballadors/ores un equip complet de protecció contra la pluja que ha d’incloure
obligatòriament un impermeable i unes botes adequades.
Article 29
Retirada del permís de conduir
Si es retira el carnet de conduir a un conductor/a a conseqüència de conduir un
vehicle de l’empresa i per ordre d’aquesta, se l’ha de situar en un lloc de treball al
més proper possible en l’escala de categories d’aquest Conveni, i se li han de garantir
durant aquest període les percepcions corresponents a la seva categoria. Si la retirada
ﬁu"rgt"8"oguqu."cswguv"dgpgÝek"pqoﬁu"gu"rqv"wvknkv¦ct"wpc"xgicfc0
Si per les característiques de l’empresa no hi ha cap lloc de treball diferent del
fg"eqpfwevqt1c."cswguv"dgpgÝek"pqoﬁu"uÓcrnkec"gp"wp"rgt qfg"fg"8"oguqu"cn"322'."
k"gp"nc"tguvc"fgn"rgt qfg"fg"uwurgpuk„"gu"tgfwgkz"cn":2'"fg"ngu"rgtegrekqpu"swg"
corresponguin.
Se n’exclou el cas d’ingestió de drogues i/o alcohol provada i/o habitual.
El contingut d’aquesta protecció s’amplia a les retirades produïdes durant el
rgt qfg"Ðkp"kvkpgtgÑ"*fg."eqo"c"o zko."3"jqtc"fÓcpcfc"k"3"jqtc"fg"vqtpcfc+."gzegrvg"
gp"gnu"ecuqu"fg"ftqic."cneqjqn"k"fgnkevgu"vkrkÝecvu"gp"gn"Eqfk"rgpcn0"Gp"cswguv"ecu"ug"
l’ha de situar en la categoria més propera, amb la retribució de la feina que faci.
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"tgiwnct"ngu"rquukdngu"eqpugs¯ﬂpekgu"ngicnu"fgtkxcfgu"fg"nÓcrnkcació del carnet per punts i de la seva pèrdua, a aquells treballadors que contractin
una assegurança que cobreixi la retirada temporal del carnet de conduir necessari
rgt"c"nc"ugxc"hgkpc"k"pqoﬁu"rgt"c"ckz”."rtﬂxkc"lwuvkÝecek„"fg"nc"eqpvtcevcek„"fg"nÓgumentada assegurança, l’empresa li ha d’abonar el cost de la pòlissa, amb un màxim
de 75 euros anuals.
En el supòsit de què la retirada sigui d’aquelles que obliguen a l’empresa a mantenir
el sou i acoblar-lo a una altra feina, l’import de l’assegurança percebuda (s’hi exclou
les millores que pugui haver concertat el treballador al seu càrrec) l’empresa li ha
d’abonar i si no es fa així l’empresa no està obligada a l’abonament del salari i, en tal
ecu."uÓjc"fg"ukvwct"fwtcpv"gn"vgoru"swg"fwtk"nÓguogpvcfc"tgvktcfc"*Ýpu"c"wp"o zko"fg"
13 mesos) el treballador en excedència. S’ha de reincorporar immediatament al seu
lloc de treball un cop recuperat el permís de conduir, i s’ha de mantenir igualment
l’antiguitat i altres condicions laborals. En el cas de cessament a l’empresa, dins
fg"nÓcp{"fg"eqdgtvwtc"gn"vtgdcnncfqt"jc"fg"tgkpvgitct"nÓkorqtv"rgtegdwv"rgt"nc"rtkoc"
de l’assegurança.
Article 30
Conductors/ores del grup 3 apartats 1, 2 i 3
a) El conductor/a que hagi estat absent més de 5 dies i torni al centre de treball
habitual té dret al descans reglamentari establert.
b) Les empreses han de facilitar obligatòriament al conductor/ora els fulls de
control i ruta establerts en la legislació vigent i en l’Acord internacional del transport per carretera.
e+" Gp"nÓqdvgpek„"fg"nc"vctigvc"fg"vce”itch"fkikvcn."ngu"gortgugu"jcp"fÓcdqpct"Ýpu"
c"wp"o zko"fg"52"gwtqu."rtﬂxkc"lwuvkÝecek„"fg"nc"ugxc"qdvgpek„0"Pq"qduvcpv"ckz”."
el treballador que l’obtingui ha d’estar a la plantilla de l’empresa pel un període no
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kphgtkqt"c"3"cp{."k"jc"fg"tgkpvgitct"nÓkorqtv" pvgitg"rgtegdwv"gp"ecu"fg"eguucogpv"c"
l’empresa, abans de l’esmentat període.
d) En les renovacions del permís de conduir, ADR, targeta de tacògraf digital,
tant les despeses que comporta com el temps emprat raonablement, fins a un
màxim de 3 hores, són a càrrec de l’empresa, si bé el treballador que la faci ha de
tqocpftg"c"nc"rncpvknnc"fg"nÓgortguc"wp"vgoru"pq"kphgtkqt"c"5"cp{u."k"uk"eguuc"rgt"
voluntat pròpia abans que transcorri aquest període, ha de reintegrar els imports
percebuts. En el cas de la renovació del carnet ADR, no hi ha límit temporal i ha
de ser el raonablement necessari.
Article 31
Drets sindicals
a) Els treballadors/ores es poden reunir en assemblea fora de les hores de feina als
locals de l’empresa, a petició dels representants dels treballadors/ores o les centrals
sindicals més representatives del sector, amb l’autorització prèvia de l’empresa, que
nÓjc"fg"eqpegfkt"ugortg"swg"uÓjcik"cxkucv"cod"gn"vgoru"uwÝekgpv"k"swg"pq"jk"jcik"
cap impediment greu.
d+" Ngu"gortgugu"jcp"fg"rgtogvtg" ornkcogpv"ngu"vcuswgu"fÓcÝnkcek„."rtqrcicpfc"
i informació sindicals, si no alteren el procés de treball en circumstàncies normals.
Gu"ocpvgpgp"gnu"ftgvu"ukpfkecnu"xkigpvu"gp"gn"oqogpv"fg"nc"Ýtoc"fgn"Eqpxgpk0"Gnu"
representants dels treballadors/ores tenen 40 hores mensuals retribuïdes.
c) Als comitès d’empresa i delegats de personal, sempre que s’elabori una norma
d’acumulació d’hores sindicals (de la qual s’ha de lliurar còpia a l’empresa), les
jqtgu"ukpfkecnu"gu"rqfgp"cewownct"ugpug"n okv."Ýpu"k"vqv"cpwcnogpv0"Cswguvc"pqtoc"
d’acumulació ha de preveure, entre altres aspectes, sistemes perquè no es produeixin
acumulacions que superin el total d’hores previstes al Conveni.
d) Cobrament de quota: les empreses estan obligades a descomptar de la nòmina
la quota sindical sempre que el treballador/ora afectat ho sol·liciti per escrit. Els
vtgdcnncfqtu1qtgu"swg"xwniwkp"swg"nc"ugxc"cÝnkcek„"c"wp"ukpfkecv"eqpuvk"cn"ugw"gopresari/ària, a l’efecte del que disposa el darrer paràgraf de l’article 55.1 de l’Estatut
fgnu"vtgdcnncfqtu."nk"jq"jcp"fg"pqvkÝect"rgt"guetkv."k"nÓgortguctk1 tkc"vﬁ"nÓqdnkicek„"
d’acusar recepció de la comunicació.
e) Es reconeixen les seccions sindicals d’empresa. En les de més de 200 treballadors/ores, els sindicats que tinguin presència en el comitè d’empresa i a més una
tgrtgugpvcek„"uwrgtkqt"cn"32'"fgn"ugevqt."vgpgp"ftgv"c"3"fgngicv1cfc"ukpfkecn"cod"ngu"
mateixes condicions i els mateixos drets que la LOLS estableix per a les empreses
de més de 250 treballadors/ores.
h+" FÓceqtf"cod"nÓctvkeng"89"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu."nc"tgfweek„"ukipkÝecvkxc"fg"
la plantilla o que impliqui situar-se per sota dels límits que determinen el nombre de
representants en l’empresa pot donar lloc, per acord, a la reducció corresponent.
Nc"Ýzcek„"fg"nc"tgfweek„"ukipkÝecvkxc"fg"rncpvknnc"uÓjc"fÓghgevwct"fg"eqo¿"ceqtf"
amb la representació legal dels treballadors/ores de l’empresa, els quals han de
determinar a qui ha d’afectar la reducció, segons el seu criteri.
g) S’ha de dotar, previ acord amb l’empresa i amb els centres de 200 o més
treballadors, del següent material:
1. Un local adient, sempre que sigui possible.
40" Ocvgtkcn"hwpikdng"fÓqÝekpc"tcqpcdngogpv"pgeguuctk0
3. Línia telefònica amb accés a Internet.
4. Equip informàtic bàsic.
70" Oqdknkctk"fÓqÝekpc."cod"ngu"pgeguukvcvu"o pkogu"eqdgtvgu"*vcwngu."ecfktgu."
armaris, arxivadors).
h) En l’àmbit del Conveni, les empreses que tinguin més d’un centre de treball a la mateixa província es pot constituir, a proposta del Comitè d’Empresa i
d’acord amb l’empresa, un Comitè Intercentres respectant la proporcionalitat de
la representació sindical dels diferents centres i garantint el mínim d’un representant per centre.
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Article 32
Salut laboral
a) Aspectes generals.
Ngu"rctvu"Ýtocpvu"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw."rgt"egtvkÝect"gn"ugw"eqortqo u"
de col·laboració i millora respecte la seguretat i salut en el treball, han d’observar
els criteris i continguts mínims en prevenció de riscos laborals subscrits per les
diferents organitzacions empresarials i sindicals a l’Acord interconfederal per a la
Negociació col·lectiva.
b) Política preventiva.
1. L’empresa, a partir del pla de prevenció es compromet a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i disposicions, tant
en els processos tècnics d’organització del treball com en la línia jeràrquica de
l’empresa. El pla de prevenció ha de ser conegut per tots els treballadors/ores de
l’empresa.
2. Com a principi general s’adoptaran les mesures que anteposin la protecció
col·lectiva a la individual i s’ha de vigilar el compliment de les mesures de prevenció
adoptades.
50" Gnu"qdlgevkwu"fg"nc"rtgxgpek„"c"nÓgortguc"jcp"fg"ugt"wp"tgÞgz"Ýfgn"fg"nc"fqvcek„"
dels recursos i responsables que permetin la seva materialització.
4. En aquelles empreses que pel nombre de treballadors/es legalment no correspongui la constitució d’un comitè de seguretat i salut s’ha de constituir una comissió
de treball integrada pels delegats/ades de personal i una representació empresarial
per atendre i abordar els temes de seguretat i salut en el treball.
c) Vigilància de la salut.
1. La vigilància de la salut, a l’àmbit laboral s’ha de regir pels principis de pervkpﬂpekc."rtqrqtekqpcnkvcv"k"cod"Ýpcnkvcv"guvtkevcogpv"rtgxgpvkxc0
2. El conjunt de proves que s’hagin de fer s’han de tractar en el si del Comitè de
Seguretat i Salut. Per això s’ha d’informar anualment al CSS, mitjançant document
de caràcter epidemiològic, dels resultats de la vigilància de la salut. Els criteris epidemiològics que com a mínim s’han d’incloure han de ser els dels llocs de treball,
gfcv"k"iﬂpgtg."cod"gn"tgurgevg."gp"swcnugxqn"ecu."fg"nc"eqpÝfgpekcnkvcv"fg"fcfgu"fgnu"
treballadors/ores.
3. Els treballadors/ores, abans de sotmetre’s a la vigilància de la salut han de ser
informats dels objectius i dels seus continguts així com requerir el consentiment
informat. S’ha de procedir a lliurar una còpia dels resultats dels exàmens de salut
particulars als treballadors/ores que s’hi hagin sotmès.
4. Quan, com a resultat dels exàmens mèdics derivats de la vigilància de la salut
amb relació a l’aptitud del treballador/ora per a l’execució de les tasques correspopgpvu"cn"ugw"nnqe"fg"hgkpc."gn"vtgdcnncfqt1qtc"ugt "swcnkÝecv"eqo"c"Ðpq"crvgÑ"rgt"c"nc"
seva feina habitual, s’ha de valorar en el si del CSS la possibilitat de canvi de lloc
de treball, sempre que el treballador ho sol·liciti.
d) Formació en prevenció.
1. Per fomentar la cultura preventiva a l’empresa es considera indispensable la
formació en matèria de prevenció de riscos laborals per als treballadors i per als
seus comandaments. Per això segons les tasques que en cada centre de treball es
fgugpxqnwrkp"uÓjcp"fÓkorncpvct"rncpu"fg"hqtocek„"gurge Ýeu0
2. La formació que rebin els treballadors/ores ha d’estar centrada en el lloc de
treball al qual són adscrits i ha de versar, com a mínim sobre:
a. Riscos potencials.
b. Productes que s’utilitzen.
c. Procediments de prevenció.
d. Proteccions mecàniques.
e. Equips de protecció individual (EPI): correcta elecció, ús, funcionament i
manteniment.
La formació en matèria de prevenció s’ha de fer, sempre que sigui possible, dins
fg"nc"lqtpcfc"ncdqtcn."uk"uÓqrvc"rgt"wp"cnvtg"jqtctk"cnvgtpcvkw"pqoﬁu"gu"rqv"oqfkÝect"
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previ acord en el si del Comitè de Seguretat i Salut i no ha de suposar, en cap cas,
un cost per als treballadors/ores.
e) Coordinació empresarial.
1. En el si del CSS s’ha de discutir el desenvolupament, concreció i posada en
marxa dels mecanismes de coordinació preventiva. El mitjans de coordinació han
contenir com a mínim la informació als treballadors/ores, delegats/ades, contractes
i subcontractes d’obres i serveis, així com unes mesures de cooperació que facilitin
la participació de tots els agents implicats, és a dir, empreses, representants dels
treballadors/ores i serveis de prevenció.
f) Delegats/des de prevenció.
Els delegats/ades de prevenció, siguin o no membres del Comitè d’Empresa
han de gaudir de les mateixes garanties en l’exercici de les seves funcions que es
recullen a l’article 68 de l’Estatut dels treballadors així com les funcions i facultats
recollides als article 36.2.a, 36.2.c, 37.1 i 37.2 de la Llei de prevenció de riscos
laborals, és a dir:
Reunions del CSS.
Convocatòries de l’empresari/ària relacionades amb la prevenció de riscos.
Xkukvgu"cn"egpvtg"fg"vtgdcnn"swcp"uÓjcp"rtqfw•v"fcp{u"c"nc"ucnwv"fgnu"vtgdcnncfqtu1
ores.
Ceqorcp{ct"gnu"vﬂepkeu"q"rgtuqpgu"swg"tgcnkv¦kp"nÓcxcnwcek„"fg"tkuequ."ogodtgu"
del servei de prevenció, inspectors de treball.
g) Pausa PVD- Per a treballadors usuaris d’equips de pantalla de visualització.
Es consideren treballadors usuaris de PVD, tots aquells que superin les 4 hores
diàries o 20 hores setmanals de treball efectiu amb els esmentats equips.
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓcrnkect"gn"etkvgtk"cpvgtkqt."codfwgu"tgrtgugpvcekqpu"jcp"fg"
negociar les pauses que corresponguin en els terminis previstos legalment (Reial
decret 488/1997). Si no s’arriba a un acord ambdues representacions s’han de sotmetre als procediments TLC.
h) Dispositius correctors de la visió.
Els dispositius correctors de la visió a què es refereix el Reial Decret 488/1997,
que es prescriguin en els reconeixements mèdics, segons els protocols de vigilànekc"fg"nc"ucnwv"rgn"nnqe"fg"vtgdcnn."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"rqfgt"vtgdcnnct"c"ngu"fkuv pekgu"
tgswgtkfgu"gurge Ýecogpv"gp"gn"nnqe"gswkrcv"cod"rcpvcnnc"fg"xkuwcnkv¦cek„"fg"fcfgu."
han de ser proporcionats per l’empresari. Els terminis en què s’han de proporcionar
s’han d’acordar a la RLT.
i) Terminis de resolució.
La Comissió Paritària ha de resoldre, en el termini de 3 mesos, els termes que
entorn la salut laboral plantegin algunes parts.
Article 33
Reconeixement mèdic
Les empreses han d’establir els convenis de cooperació oportuns amb l’Institut
Territorial d’Higiene i Seguretat en el Treball perquè, sent a càrrec de les empreses
les despeses de desplaçament i les remuneracions no percebudes per aquest motiu,
es facin amb una periodicitat anual els reconeixements mèdics preventius oportuns
a tot el personal, sens perjudici del que determina la legislació d’accidents de treball
sobre això.
Als conductors/ores, al personal que treballi davant d’una pantalla i als treballadors/ores exposats a productes químics, i tots aquells que estiguin exposats a les
condicions de perillositat i treball penós establertes a l’article 21 d’aquest Conveni,
si ho sol·liciten, se’ls ha de fer, a més, una revisió cada 6 mesos.
S’han de dur a terme les gestions oportunes perquè s’estableixin reconeixements
oﬂfkeu"gurge Ýeu"rgt"cnu"fkxgtuqu"itwru"rtqhguukqpcnu."cod"ect evgt"rtgxgpvkw."
tenint en compte les possibles malalties professionals.
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Article 34
Permisos
34.1 Permisos retribuïts.
En el cas de matrimoni, el treballador/a té dret a una llicència de permís retribuït
de 15 dies naturals.
Vtgu"fkgu"rgn"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn"k"rgt"nc"fghwpek„."ceekfgpv"q"ocncnvkc"itgw."
hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització sense la necessitat
fg"tgr”u"fqokeknkctk"rtguetkv"rgn"hcewnvcvkw"eqttgurqpgpv."fg"rctgpvu"Ýpu"cn"4p"itcw"
fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv0"Swcp"rgt"cswguv"oqvkw"gn"vtgdcnncfqt"pgeguukvk"hgt"wp"
desplaçament per això, el termini ha de ser de 5 dies.
S’entén per desplaçament, quan el treballador necessiti anar fora de l’àmbit provincial o que, dins del mateix àmbit, suposi un temps superior a 6 hores amb els
serveis públics normals.
Així mateix, s’ha de concedir 1 dia de permís retribuït per raó de casament de
rctgu."igtocpu1cpgu"q"Ýnnu1Ýnngu0
Ecfc"wp"fgnu"dgpgÝeku"guvcdngtvu"gp"cswguv"ctvkeng"rgt"cnu"ocvtkoqpku"q"e”plwigu"
s’ha d’aplicar, en la mateixa mesura, a les parelles de fet constituïdes legalment.
Igualment, les empreses han de concedir 2 dies de permís retribuït per assumptes
personals als treballadors/ores que ho sol·licitin amb 48 hores d’antelació com a
o pko"k"ugortg"swg"nc"eqpeguuk„"pq"chgevk"oﬁu"fgn"32'"fgn"itwr"rtqhguukqpcn"gp"wp"
mateix dia. Les peticions han de ser ateses per ordre de sol·licitud, llevat de casos
de força major acreditada. Els treballadors que desenvolupin habitualment la seva
hgkpc"gp"ecodtgu"htkiqt Ýswgu"c"ogp{u"fg"2³"egpv itcfu"jcp"fg"fkurquct"fÓ3"fkc"
addicional per a assumptes propis.
34.2 Permisos no retribuïts.
Gnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"vgpgp"ftgv"c"7"fkgu"fg"rgto u"pq"tgvtkdw•v"nÓcp{0"Cswguvu"
fkgu"pq"gu"rqfgp"chgikt"c"nÓkpkek"k1q"c"nc"Ý"fg"ngu"xcecpegu0"Pq"rqfgp"eqkpekfkt"4"
treballadors/ores de la mateixa secció gaudint d’aquest permís.
Article 35
Pòlisses
Les empreses estan obligades a contractar una assegurança d’accidents per als
seus treballadors/ores, d’acord amb la normativa vigent. La causa dels supòsits ha
fg"ugt"gp"vqv"ecu"nÓceekfgpv"ncdqtcn."ngu"swcpvkvcvu"rgt"c"nÓcp{"4229"jcp"fg"ugt"ngu"
següents:
a) Per incapacitat permanent absoluta per a qualsevol feina, 43.260 euros.
b) En cas de mort, 38.110 euros.
c) Per invalidesa permanent total per a la seva professió habitual, 24.720 euros.
Cswguvgu"swcpvkvcvu"ngu"jcp"fg"eqdtct"gnu"dgpgÝekctku"fg"ngu"x evkogu"q"gnu"ceekdentats i tenen la mateixa vigència que el Conveni.
Ngu"gortgugu"fkurqugp"fÓwp"vgtokpk"o zko"fÓ3"ogu."c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fg"pqvkÝcació a les parts de l’acord de registre i disposició de publicació per part de l’autoritat
laboral, per adequar les pòlisses contractades a les cobertures que esmenta aquest
article, d’acord amb el que preveu l’article 90 del Reial decret legislatiu 1/1995, de
24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
Article 36
Pluriocupació
Les empreses es comprometen a no contractar treballadors/ores que prestin
serveis en jornada plena en una empresa i el contracte dels quals comporti una
situació de pluriocupació. En cap cas la suma de les 2 jornades no pot superar les
8 hores diàries.
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Article 37
EncuukÝecek„"rtqhguukqpcn"fgn"rgtuqpcn
37.1 Del personal.
SECCIÓ PRIMERA

Principis generals
30" Nc"encuukÝecek„"fgn"rgtuqpcn"swg"gu"eqpukipc"c"eqpvkpwcek„"ﬁu"ogtcogpv"
indicativa i en cap cas no suposa l’obligació que hi hagi llocs de treball de tots els
grups professionals ni de totes les categories relacionades, cosa que depèn de les
necessitats de cada empresa.
2. Les comissions negociadores de convenis col·lectius d’àmbit inferior que conukfgtkp"eqpxgpkgpv"swcnugxqn"oqfkÝecek„."cffkek„"q"uwrtguuk„"fg"itwru"q"ecvgiqtkgu"
professionals en relació amb els establerts en aquest capítol poden formular a la
Comissió Paritària de l’Acord general les propostes que considerin oportunes.
3. Sens perjudici dels drets econòmics i professionals derivats de les millores
anteriors a aquest Conveni i d’acord amb el que disposa l’article 39 de l’Estatut dels
treballadors, els treballadors/ores estan subjectes a la mobilitat funcional en el si de
l’empresa, sense cap més limitació que les titulacions acadèmiques o professionals
necessàries per exercir la prestació laboral i la pertinença al grup professional.
També es pot efectuar la mobilitat funcional entre categories professionals que, per
concórrer les circumstàncies previstes en l’article 22.3 de l’Estatut dels treballadors,
hagin estat declarades equivalents per la Comissió Paritària de l’Acord general.
Els treballadors/ores que com a conseqüència de la mobilitat funcional facin
funcions superiors a les de la seva categoria en un període superior a 6 mesos durant
3"cp{"q"c":"fwtcpv"4"cp{u."rqfgp"tgencoct"nÓcuegpu"c"nc"ecvgiqtkc"eqttgurqpgpv"c"ngu"
funcions realitzades, d’acord amb la normativa aplicable. En tot cas, tenen dret a
percebre les diferències salarials corresponents.
Uk"rgt"pgeguukvcvu"rgtgorv”tkgu"q"kortgxkukdngu"swg"jq"lwuvkÝswkp"ug"nk"gpeqocpgp."
pel temps indispensable, funcions inferiors a les que corresponen a la seva categoria
professional, el treballador/a té dret a continuar percebent la seva retribució d’origen.
Aquesta situació s’ha de comunicar als representants dels treballadors/ores.
Kpfgrgpfgpvogpv"fgnu"ecuqu"cpvgtkqtu."gnu"vtgdcnncfqtu1qtgu."ugpug"ogp{uecdcment de la seva dignitat, poden ser ocupats en qualsevol tasca o comesa de les del
seu grup professional durant els espais de temps que no tinguin feina corresponent
a la seva categoria.
SECCIÓ 2

EncuukÝecek„"igpgtcn
El personal que presti serveis a les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest
Eqpxgpk"eqnángevkw"gu"encuukÝec"gp"cniwp"fgnu"itwru"rtqhguukqpcnu"ugi¯gpvu<
a) Grup 1: personal superior i tècnic.
b) Grup 2: personal d’administració.
c) Grup 3: personal de moviment.
d) Grup 4: personal de serveis auxiliars.
Grup 1
Personal superior i tècnic
S’entén com a tal el que amb iniciativa pròpia i dins de les normes dictades per
la direcció o pels seus superiors jeràrquics exerceix funcions de caràcter tècnic i/o
de comandament i organització. No s’hi inclouen les persones a les quals, per les
característiques del seu contracte i/o de l’exercici de la seva comesa, correspongui
nc"swcnkÝecek„"fg"rgtuqpcn"fÓcnvc"fktgeek„0
Aquest grup 1 està integrat per les categories professionals que es relacionen a
continuació, les funcions i comeses de les quals són les que, amb caràcter indicatiu,
també es consignen.
1.1 Director/a d’àrea o departament. És qui, en els serveis centrals de l’empresa,
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ﬁu"cn"ecrfcxcpv"fÓwpc"fg"ngu" tggu"q"fgrctvcogpvu"gurge Ýeu"gp"swﬂ"uÓguvtwevwtk"
l’empresa, i depèn directament de la direcció general d’aquesta.
1.2 Director/a o delegat/ada de sucursal. És qui amb iniciativa pròpia i dins de
les normes dictades per la direcció de l’empresa, depèn directament d’aquesta o de
les persones en qui aquesta delegui i exerceix funcions directives, de comandament
i organització al capdavant d’una sucursal o un centre de treball d’importància de
l’empresa.
Llevat que hi hagi un pacte exprés en contra, els qui siguin nomenats per ocupar
llocs de treball de les categories 1.1 i 1.2 precedents, que exigeixen la màxima
eqpÝcp›c."pq"eqpuqnkfgp"gnu"ugwu"pqogpcogpvu"Ýpu"swg"jcikp"uwrgtcv"gn"rgt qfg"
de prova com a tals; si el personal que es promou a aquests càrrecs és ja empleat en
l’empresa, el període de prova en aquests llocs de treball es redueix a la meitat.
Els qui hagin consolidat alguna d’aquestes categories professionals poden ser
moguts en qualsevol moment i passar a la de titulat si anteriorment tenien aquesta
categoria, o a la de cap de servei, mantenint a títol personal el sou assignat a la categoria de la qual hagin estat moguts, si bé els complements per quantitat i qualitat
de feina i de lloc de treball han de ser, si s’escau, els que corresponen al lloc que
s’exerceix efectivament.
1.3 Cap de servei. És qui amb iniciativa pròpia coordina tots o alguns dels
serveis d’una empresa o centre de treball d’importància.
1.4 Titulat/ada de grau superior. És qui exerceix comeses per a l’exercici de
ngu"swcnu"uÓgzkigkz"q"gu"tgswgtgkz"gn"v vqn"fg"fqevqt1c."nnkegpekcv1cfc"q"gpikp{gt1c."gp"
qualsevol dependència o servei de l’empresa.
1.5 Titulat/ada de grau mitjà. És qui exerceix comeses per a l’exercici de les
quals s’exigeix o es requereix el títol acadèmic de grau mitjà, en qualsevol dependència o servei de l’empresa.
1.6 Cap de secció. És qui exerceix amb iniciativa i responsabilitat el comandament d’un dels grups d’activitat en què els serveis centrals d’una empresa s’estructuren, així com qui és al capdavant de l’administració d’una sucursal o centre de
treball d’importància, sota la dependència del director/a o delegat/ada d’aquesta,
si n’hi ha.
1.7 Cap de negociat. És qui, al capdavant d’un grup d’empleats/ades i depenent
o no d’un cap de secció, dirigeix la tasca del seu negociat, sens perjudici de la seva
participació personal en la feina, i respon de l’execució correcta de la feina del
rgtuqpcn"c"ngu"ugxgu"qtftgu0"Swgfgp"encuukÝecvu"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn"
els analistes de sistemes informàtics.
30:" Ecr"fg"vt Ýe"fg"rtkogtc0"¡u"swk"vﬁ"cn"ugw"e ttge"nc"fktgeek„"fg"nc"rtguvcek„"
dels serveis d’un grup de més de 50 vehicles de l’empresa o contractats per aquesta, i distribueix el personal i el material i les entrades i sortides d’aquest, així com
gncdqtc"ngu"guvcf uvkswgu"fg"vt Ýe."tgeqttgiwvu"k"eqpuwo0"Vcpv"gn"rgtuqpcn"fÓcswguvc"
categoria com l’encarregat/ada general d’agències de transport i de magatzemistesdistribuïdors/ores poden actuar de caps dels centres de treball en què no hi hagi
director/a o delegat/ada de sucursal.
30;" Ecr"fg"vt Ýe"fg"ugiqpc0"¡u"swk."cod"ngu"ocvgkzgu"cvtkdwekqpu"k"tgurqpucbilitats que l’anterior, dirigeix la prestació de serveis d’un grup de, com a màxim,
72"xgjkengu"fg"nÓgortguc"q"eqpvtcevcvu"rgt"cswguvc."uk"pq"jk"jc"wp"ecr"fg"vt Ýe"fg"
ecvgiqtkc"uwrgtkqt="gp"ecu"eqpvtctk."cevwct "eqo"c"uwdqtfkpcv"fgn"ecr"fg"vt Ýe"fg"
primera, independentment del nombre de vehicles, coincidint amb aquest o al
capdavant d’algun torn de treball.
1.10 Encarregat/ada general d’agències de transport i de magatzemistes-distribuïdors/ores. És qui, amb comandament directe sobre el personal i sota les ordres
del director/a o delegat/ada de sucursal, si n’hi ha, té la responsabilitat de la feina,
i la disciplina i seguretat del personal; li correspon l’organització o direcció del
servei, indicant als subordinats la manera d’efectuar les feines que li siguin ordepcfgu="rgt"vcpv."jc"fg"vgpkt"gnu"eqpgkzgogpvu"uwÝekgpvu"rgt"gzgewvct"eqttgevcogpv"
les comeses que li encomani l’empresa inherents a la seva funció i per a la redacció
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dels pressupostos de les feines que se li encarreguin, tenint cura que el material
estigui a punt per a la feina en tot moment.
Tant el personal d’aquesta categoria professional com el de la categoria de cap
fg"vt Ýe"fg"rtkogtc"rqfgp"cuuwokt."c"gngeek„"fg"nÓgortguc."nc"fktgeek„"fgnu"egpvtgu"
de treball en què no hi hagi director/a o delegat/ada de sucursal.
1.11 Inspector/a-visitador/a d’empreses de mudances. És qui, amb l’estudi previ
fÓwpc"owfcp›c"q"wp"ugtxgk."gp"Ýzc"ngu"pqtogu"fÓgzgewek„."gn"vczc"k"gn"xcnqtc."k"rqv"
contractar el servei i inspeccionar-ne, al seu dia, l’execució. Ha de donar compte
als seus caps de qualsevol incidència que observi i ha de prendre les mesures d’urgència que es considerin oportunes en els casos d’alteració del trànsit o accidents
o incidències de qualsevol mena.
1.12 Cap de taller. Aquesta categoria professional inclou qui, amb la capacitat
tècnica necessària, té a càrrec seu la direcció d’un taller la plantilla del qual és, com
a mínim, de 50 operaris/àries. Ha d’ordenar i vigilar les feines que fan tant en les
dependències de l’empresa com fora d’aquestes en cas d’avaria o accident.
1.13 Contramestre/estra o encarregat/ada. Aquesta categoria inclou qui, amb
coneixements teoricopràctics, exerceix el comandament directe sobre un grup o
una secció de 25 operaris/àries en tallers que tinguin entre 25 i 50 treballadors/ores;
pot exercir la direcció en tallers de no més de 15 operaris/àries.
Grup 2
Personal d’administració
Rgtvcp{gp"c"cswguv"itwr"rtqhguukqpcn"vqvu"gnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"swg"gp"ngu"fkxgtses dependències o serveis de l’empresa fan funcions de caràcter administratiu,
burocràtiques i/o de comptabilitat, incloent-hi les feines amb mitjans informàtics
q"qÝo vkeu"k"ngu"fg"hcevwtcek„="vcodﬁ"uÓjk"kpenqwgp"ngu"hwpekqpu"fg"ocpvgpkogpv."
control i atenció de caràcter general no incloses en un altre grup professional. Es
encuukÝec"gp"ngu"ecvgiqtkgu"tgncekqpcfgu"c"eqpvkpwcek„."k"vﬁ"eqo"c"hwpekqpu"q"vcuswgu."
amb caràcter indicatiu, les que s’estableixen a continuació.
403" QÝekcn1c"fg"rtkogtc0"¡u"nÓgorngcv1cfc"swg."uqvc"nc"ugxc"tgurqpucdknkvcv."hc"
amb la màxima perfecció feines burocràtiques que requereixen una iniciativa plena,
entre les quals hi ha la gestió de caràcter comercial, tant en l’empresa com en visites a
clients/entes i organismes. En els centres de treball els empleats/ades administratius
dels quals siguin entre 4 i 7, ambdós inclosos, pot actuar de cap d’aquests.
Queden inclosos en aquesta categoria els qui tinguin com a tasca principal fer
feines de programació informàtica.
404" QÝekcn1c"fg"ugiqpc0"Rgtvcp{gp"c"cswguvc"ecvgiqtkc"gnu"swk"guvcp"uwdqtfkpcvu"
cn"ecr"fg"nÓqÝekpc"k."cod"eqpgkzgogpvu"vg”tkeu"k"rt evkeu"cfgswcvu."hcp"pqtocnogpv"
amb la perfecció deguda i amb la responsabilitat corresponent les feines que se’ls
encomanen, incloent-hi les de caràcter comercial tant en l’empresa com en visites
a clients/entes i organismes. En els centres de treball de, com a màxim, 3 empleats/
ades administratius poden assumir la direcció d’aquests.
S’inclouen en aquesta categoria professional els treballadors/ores la tasca principal
dels quals sigui la d’operador de sistemes.
2.3 Encarregat/ada de magatzem d’agències de transport, empreses d’emmagatzematge i distribució i de mudances i guardamobles. És l’empleat/ada que, depenent o no de l’encarregat/ada general, és responsable del magatzem o magatzems
a càrrec seu i del personal que hi estigui adscrit de manera permanent o ocasional,
i ha d’atendre les comandes, rebre les mercaderies i distribuir-les ordenadament
per emmagatzemar-les, distribuir-les o repartir-les. Ha de registrar l’entrada i sorvkfc"fg"ngu"ogtecfgtkgu"guogpvcfgu."k"tgfcevct"k"tgogvtg"c"ngu"qÝekpgu"ngu"tgncekqpu"
corresponents, amb indicacions de la destinació, la procedència i les entrades i les
sortides que hi hagi.
Ha d’assumir la direcció dels magatzems en què no hi hagi director/a o delegat/ada
fg"uwewtucn."gpecttgicv1cfc"igpgtcn"pk"ecr"fg"vt Ýe0
2.4 Encarregat/ada de garatge. És el responsable del bon ordre i de la segure-
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vcv"fgn"ictcvig."k"vﬁ"eqo"c"okuuk„"nÓcrtqÝvcogpv"cfgswcv"fg"nÓgurck."nÓqtfgpcek„"fg"
l’estacionament dels vehicles i l’emmagatzematge i la distribució dels carburants i
del material, i en porta un compte detallat.
2.5 Auxiliar. És l’empleat/ada que, amb coneixements de caràcter burocràtic,
sota les ordres dels seus superiors, executa treballs que no suposen una complexitat
especial.
2.6 Telefonista. És l’empleat/ada encarregat del maneig de la central telefònica
o de qualsevol altre sistema de comunicació de l’empresa; se li poden assignar, a
més, tasques de naturalesa administrativa i/o de control i recepció.
Grup 3
Personal de moviment
Rgtvcp{gp"c"cswguv"itwr"vqvu"gnu"gorngcvu1cfgu"swg"gu"fgfkswgp"cn"oqxkogpv."nc"
encuukÝecek„"k"nÓcttquugicogpv"fg"ogtecfgtkgu"gp"ngu"kpuvcnáncekqpu"fg"nÓgortguc"q"
hqtc"fÓcswguvgu."kpenqgpv/jk"gn"ocpvgpkogpv"fgnu"xgjkengu0"Gu"encuukÝec"gp"ngu"ecvggories professionals següents (les funcions de les quals s’esmenten, amb caràcter
indicatiu, a continuació):
3.1 Conductor/a mecànic. És l’empleat/ada que, en possessió del carnet de
conduir de la classe C+E, és contractat amb l’obligació de conduir qualsevol vehicle de l’empresa, amb remolc o sense, d’acord amb les necessitats d’aquesta. Si
se li ho indica, ha d’ajudar en les reparacions. És el responsable del vehicle i de la
càrrega durant el servei, i està obligat a emplenar, quan calgui, la documentació
del vehicle i la del transport realitzat i a dirigir, si se li ho exigeix, la càrrega de la
mercaderia. Li correspon fer les tasques necessàries per al funcionament correcte,
la conservació i el condicionament del vehicle, així com les que siguin necessàries
per a la protecció i la manipulació de la mercaderia. Ha de comunicar immediavcogpv"cn"tgurqpucdng"fgn"vcnngt"q"c"nc"rgtuqpc"swg"nÓgortguc"cuugp{cnk"c"cswguv"
efecte qualsevol anomalia que detecti en el vehicle. Ha de cobrir els recorreguts
rgnu"kvkpgtctku"swg"gu"Ýzkp"k"uk"pq"guvcp"Ýzcvu."rgnu"swg"ukiwkp"oﬁu"hcxqtcdngu"rgt"cn"
compliment correcte del servei.
Swgfgp"cwvqo vkecogpv"encuukÝecvu"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn."gpectc"
que no tinguin el permís de conduir de la classe C+E, els conductors/ores que condueixin per a una mateixa empresa, durant més de 6 mesos, d’una manera contínua
o alterna, algun dels vehicles als quals es refereix l’apartat 3.4.
3.2 Conductor/a. És l’empleat/ada que, tot i tenir el carnet de conduir de la classe
C+E, és contractat només per conduir vehicles que requereixin carnet d’una classe
inferior, sense la necessitat de tenir coneixements mecànics i amb l’obligació de
dirigir, si se li ho ordena, el condicionament de la càrrega i de participar-hi activament així com en la descàrrega, sense excedir amb això la jornada ordinària. És el
responsable del vehicle i de la mercaderia durant el viatge, i ha d’emplenar, quan
calgui, la documentació del vehicle i del transport dut a terme. Li correspon fer les
tasques complementàries necessàries per al funcionament correcte, la conservació i
el condicionament del vehicle, així com les que siguin necessàries per a la protecció
i la manipulació de la mercaderia. Ha de comunicar immediatament al responsable
fgn"vcnngt"q"c"nc"rgtuqpc"swg"nÓgortguc"cuugp{cnk"c"cswguv"ghgevg"swcnugxqn"cpqocnkc"
swg"fgvgevk"gp"gn"xgjkeng0"Jc"fg"eqdtkt"gnu"tgeqttgiwvu"rgnu"kvkpgtctku"swg"gu"Ýzkp"k"
uk"pq"guvcp"Ýzcvu."rgnu"swg"ukiwkp"oﬁu"hcxqtcdngu"rgt"cn"eqornkogpv"eqttgevg"fgn"
servei.
3.3 Conductor/a-repartidor/a de vehicles lleugers. És l’empleat/ada que, tot i
tenir el carnet de conduir de la classe superior, és contractat per conduir vehicles
lleugers. Ha d’actuar amb la diligència exigible per a la seguretat del vehicle i de la
mercaderia, i li correspon la realització de les tasques complementàries necessàries
per al funcionament correcte, el manteniment, la conservació i el condicionament
del vehicle i la protecció d’aquest i de la càrrega. També té l’obligació de carregar i
descarregar el vehicle i de recollir i repartir o lliurar la mercaderia. Ha de comunicar
koogfkcvcogpv"cn"tgurqpucdng"fgn"vcnngt"q"c"nc"rgtuqpc"swg"nÓgortguc"cuugp{cnk"c"
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aquest efecte qualsevol anomalia que detecti en el vehicle. Ha de fer els recorreguts
rgnu"kvkpgtctku"swg"gu"Ýzkp"k"uk"pq"guvcp"Ýzcvu."rgnu"swg"ukiwkp"oﬁu"hcxqtcdngu"rgt"cn"
compliment correcte del servei.
506" Qdnkicekqpu"gurge Ýswgu"fgnu"eqpfwevqtu1qtgu."eqowpgu"c"ngu"ecvgiqtkgu"
professionals 3.1 i 3.2 Mitjançant el complement de lloc de treball que s’acordi collectivament en l’àmbit de l’empresa, a més de les obligacions generals del conductor/a, esmentades més amunt, que constitueixen la feina corrent, els corresponen
les que deriven dels usos i costums i de la naturalesa del servei que facin. A títol
merament indicatiu, s’esmenten les següents:
3.4 A. Quan condueixi vehicles cisterna ha de fer, en el seu propi vehicle, les
comeses següents:
a) Inspeccionar l’estat, la netedat i la conservació de les cisternes i els seus accessoris, com ara canonades, boques de càrrega i descàrrega, vàlvules, manòmetres
de pressió, elevadors, calefactors, bombes de descàrrega i similars.
b) Empalmar i desempalmar mànegues de càrrega i descàrrega, obrir i tancar
x nxwngu."eqpvtqnct"nÓqornkogpv"k"gn"dwkfcvig."Ýpu"k"vqv"rwlcpv"fcnv"fg"ngu"ekuvgtpgu"
si cal; i purgar els dipòsits de les cisternes abans de descarregar-les, per evitar la
contaminació dels productes en els tancs dels clients/entes.
c) Controlar les pressions i depressionar utilitzant les caretes i altres elements
de seguretat que se li facilitin.
d) Si les cisternes són de gasos ha de controlar les pressions i comprovar, un
cop efectuada l’operació de càrrega i/o descàrrega, l’estanquitat de les vàlvules de
la cisterna, així com si la quantitat carregada es correspon amb els pesos màxims
autoritzats.
506" D0"Swcp"eqpfwgkzk"xgjkengu"htkiqt Ýeu"jc"fg"hgt"gn"ugi¯gpv<
Inspeccionar i vigilar el funcionament correcte de l’equip de producció de fred
durant el transcurs del transport.
Dirigir l’estiba de la càrrega de manera que s’asseguri convenientment, quan
calgui, la circulació de l’aire.
Efectuar el prerefredament de la caixa del vehicle abans d’iniciar-ne la càrrega.
3.4 C. Quan condueixi camions que portin vehicles ha de carregar i subjectar
els vehicles al camió, així com descarregar-los.
3.4 D. Quan condueixi vehicles per transportar àrids o proveïts de grua, té
l’obligació de fer les operacions necessàries per a la càrrega i descàrrega dels àrids
i el maneig de la grua.
3.4 E. El conductor/a d’empreses de mudances i guardamobles ha de col·laborar
activament en les feines pròpies de la mudança o servei que faci el vehicle que
condueixi.
3.4 F. Quan condueixi furgons de fum negre, a més d’inspeccionar-ne l’estat,
la netedat i la conservació i les boques de càrrega i descàrrega, ha d’empalmar i
desempalmar les mànegues de càrrega i descàrrega del vehicle quan ho exigeixi
el servei.
3.5 Capatàs/assa. És l’empleat/ada que, sota les ordres de l’encarregat/ada gepgtcn."fg"nÓgpecttgicv1cfc"fg"ocicv¦go"q"fgn"ecr"fg"vt Ýe."tgwpgkz"ngu"eqpfkekqpu"
pràctiques per dirigir un grup d’obrers i d’especialistes, s’ocupa de la càrrega o
descàrrega de vehicles, de l’ordenació de recollides i repartiments i del despatx de
les facturacions en qualsevol modalitat del transport. Ha d’atendre les reclamacions
que es produeixin i donar compte diàriament del funcionament del servei al cap
immediat; també ha de dur a terme tasques de control i vigilància anàlogues a les
que s’indiquen per a l’encarregat/ada general i l’encarregat/ada de magatzem.
El capatàs/assa de mudances està sota les ordres de l’inspector/a-visitador/a i és
l’encarregat/ada d’ordenar i supervisar la realització de la mudança, en què participa
activament: embala i prepara, arma i desarma, i puja i baixa mobles, quadres, roba,
pianos, caixes de cabals, maquinària i tota mena d’objectes anàlegs; carrega i descarrega capitonats, contenidors, etc. tant en domicilis com en el magatzem, el port
o l’estació; instal·la adequadament els accessoris per efectuar aquestes càrregues i
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descàrregues. S’encarrega d’emplenar documents i qualsevol altra documentació
relacionada amb la mudança que la direcció li encomani.
3.6 Capitonista. És l’empleat/ada capaç de fer una mudança: embalar i preparar,
armar i desarmar, i pujar i baixar mobles, quadres, roba, pianos, caixes de cabals,
maquinària i tota mena d’objectes anàlegs; carregar capitonats, contenidors, etc.
en domicilis, estacions, ports o magatzems; instal·lar adequadament els aparells
necessaris per a aquestes càrregues i descàrregues. Pot substituir el capatàs/assa
quan calgui.
3.7 Ajudant/a i/o mosso/mossa especialitzat. És qui té molta pràctica en la càrtgic"k"nc"fgue ttgic"fg"xgjkengu"k"gp"gn"oqxkogpv"k"nc"encuukÝecek„"fg"ogtecfgtkgu."
k"jq"hc"cod"tcrkfguc"k"crtqÝvcogpv"fÓgurck"k"cod"ugiwtgvcv0"Swcp"hqtok"rctv"fg"nc"
dotació d’un vehicle, ha d’ajudar el conductor/a en totes les incidències que es donin
durant el servei; ha de portar la documentació de les mercaderies i encarregar-se de
la càrrega i descàrrega d’aquestes i de la recollida o el lliurament als clients/entes.
Quan acaba el servei, ha de lliurar al seu cap immediat la documentació degudament emplenada.
Li correspon el maneig dels aparells elevadors, les grues i la maquinària restant
per a càrrega i descàrrega de vehicles en magatzem o agència i el moviment de
mercaderies amb aquests. Abans d’iniciar la feina amb aquesta maquinària ha de
rebre la preparació necessària per al correcte exercici d’aquestes comeses.
Se li pot encomanar que assumeixi la responsabilitat i el control de les càrregues
i/o descàrregues de vehicles. Ha d’efectuar les feines necessàries, ajudant el conductor/a, per al correcte condicionament del vehicle i la protecció de les mercaderies.
En les empreses de mudances estan sota les ordres dels capitonistes i fan funcions
auxiliars a les d’aquests.
50:" Cwzknkct"fg"ocicv¦go"/"dcuewngt0"Gu"encuukÝec"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"swk."uqvc"
les ordres de l’encarregat/ada de magatzem, rep la mercaderia, la pesa, l’etiqueta
i la precinta o la introdueix en contenidors, o l’ordena tal com se li indica. Mou
ngu"ogtecfgtkgu"k"ngu"ukvwc"fgiwfcogpv"wp"eqr"encuukÝecfgu."k"vcodﬁ"uÓgpecttgic"
de mantenir net el local i de vigilar les mercaderies que s’hi emmagatzemen o s’hi
guarden.
3.9 Mosso/mossa ordinari. És l’operari/ària la tasca del qual requereix fonaogpvcnogpv."vcpv"gp"xgjkengu"eqo"gp"kpuvcnáncekqpu"Ýzgu."nÓcrqtvcek„"fg"nÓguhqt›"
físic i l’atenció, sense que exigeixi una pràctica destacada o un coneixement previ,
i ha d’efectuar, si se li ho encomana, la recollida i el lliurament de mercaderies, la
documentació acreditativa de les quals ha de lliurar a qui correspongui quan acabi
el servei.
Grup 4
Personal de serveis auxiliars
Rgtvcp{gp"c"cswguv"itwr"vqvu"gnu"gorngcvu1cfgu"swg"gu"fgfkswgp"c"cevkxkvcvu"cwzkliars de l’activitat principal de l’empresa, tant en instal·lacions d’aquesta com fora,
k"gu"encuukÝswgp"gp"ngu"ecvgiqtkgu"rtqhguukqpcnu"swg"uÓgzrtguugp"c"eqpvkpwcek„0
4.1 Ordenança. És qui vigila les diverses dependències de l’empresa, seguint
les instruccions que rep a aquest efecte. Exerceix també funcions d’informació i
d’orientació dels visitants i de lliurament, recollida i distribució de documents i
correspondència i altres tasques similars, incloent-hi el cobrament a domicili de
factures, i és responsable d’efectuar les liquidacions corresponents en perfecte
ordre i en el temps oportú.
4.2 Guarda. Té a càrrec seu la vigilància dels magatzems, les naus, els garatges, les
qÝekpgu"k"nc"tguvc"fg"fgrgpfﬂpekgu"fg"nÓgortguc."gp"vqtpu"vcpv"fg"fkc"eqo"fg"pkv0
4.3 Personal de manteniment i neteja. S’encarrega de la neteja i el petit mantepkogpv"fg"ngu"qÝekpgu."kpuvcnáncekqpu"k"fgrgpfﬂpekgu"cppgzgu"fg"ngu"gortgugu0
4.4 Capatàs/assa de taller o cap d’equip. És qui, sota les ordres directes d’un
contramestre/a, si n’hi ha, pren part personalment en el treball, i alhora dirigeix
i vigila la feina d’un determinat grup d’operaris/àries del taller, no superior a 10,
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que es dediquen a feines de la mateixa naturalesa o convergents a una tasca comuna. Pot assumir la direcció en tallers la plantilla dels quals no excedeixi els 10
operaris/àries.
607" QÝekcn1c"fÓqÝek"fg"rtkogtc0"UÓkpenqwgp"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"gnu"swk."cod"wp"
fqokpk"vqvcn"fgn"ugw"qÝek"k"cod"ecrcekvcv"rgt"kpvgtrtgvct"rn pqnu"fg"fgvcnn."hcp."gp"
el taller, en qualsevol altra dependència de l’empresa o en vehicles fora d’aquesta,
feines que requereixen la màxima cura no solament amb rendiment correcte sinó
amb la màxima economia de temps i material.
608" QÝekcn1c"fÓqÝek"fg"ugiqpc0"Gu"encuukÝswgp"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"gnu"swk"cod"
eqpgkzgogpvu"vgqtkeqrt evkeu"fg"nÓqÝek."cfswktkvu"gp"wp"crtgpgpvcvig"fgiwfcogpv"
acreditat o amb una llarga pràctica, fan feines corrents amb rendiments correctes,
i poden interpretar els plànols i croquis més elementals.
El fuster de mudances i guardamobles, que és l’operari/ària que prepara i embala
el mobiliari i confecciona les caixes o els cadres per a les trameses, i també fa les
hgkpgu"fg"fgugodcncvig"k"ngu"rt”rkgu"fg"nc"owfcp›c."gu"encuukÝec"gp"cniwpc"fg"ngu"
categories 4.5 o 4.6, en funció de la preparació professional que tingui i de la qualitat
de la feina que faci.
4.7 Mosso/mossa especialitzat de taller. S’inclouen en aquesta categoria els qui,
jcxgpv"guvcv"rgqpu"k"cod"eqpgkzgogpvu"igpgtcnu"fÓwp"qÝek."rqfgp"hgt"ngu"hgkpgu"oﬁu"
gngogpvcnu"fÓcswguv"qÝek"cod"tgpfkogpvu"eqttgevgu0
4.8 Peó ordinari. És el treballador/a la tasca del qual requereix fonamentalment
l’aportació d’esforç físic i atenció, sense que se li exigeixi una pràctica destacada o
un coneixement previ. S’inclouen en aquesta categoria els rentacotxes, els rentacamions, els greixadors/ores, els vulcanitzadors/ores i els operaris/àries d’estacions
fg"ugtxgku"pq"kpenququ"gurge Ýecogpv"gp"fgÝpkekqpu"cpvgtkqtu0
SECCIÓ 3

37.2 Disposicions comunes a diverses categories.
Gn"eqpfwevqt1c"fg"ogtecfgtkgu"rgtknnqugu"jc"fg"Ýiwtct"eqo"c"eqpfwevqt1c"oge pke"
i/o ADR. Aquests conductors/ores han de tenir el permís corresponent a aquesta
categoria i conduir vehicles el tonatge dels quals sigui superior a 5 tones de càrrega
útil.
Els conductors que condueixin vehicles de càrrega útil de més de 16.000 kg o
tràilers, s’han d’equiparar a la categoria de conductor/a mecànic.
Els conductors/ores de carretons elevadors des de 1.300 quilograms de càrrega
s’han d’equiparar als conductors/ores de furgonetes i fan la funció de manipulador/a
fg"ecttgv„"k"fg"oquuq1oquuc="ugÓnu"jc"fg"tgurgevct"ngu"eqpfkekqpu"oﬁu"dgpgÝekqses que tinguin actualment, sempre que exerceixin les seves funcions de manera
continuada.
Als manipuladors/ores de grues-pont de moll se’ls reconeix la categoria professional equiparada econòmicament a la categoria de conductor/a de furgoneta.
El manipulador/a de grua de moll ha de dur a terme funcions de mosso/mossa
gurgekcnkuvc"uk"pq"hc"nc"ugxc"hwpek„"gurge Ýec0
Els mossos/mosses i peons s’han d’equiparar econòmicament, és a dir, pel que
fa a percepcions, a mosso/mossa especialista i peó especialista, respectivament, a
rctvkt"fgnu"4"cp{u"fg"vgpkt"cswguvc"ecvgiqtkc."fgu"fg"nc"fcvc"fÓkpitﬁu"c"nÓgortguc0
Gnu"cwzknkctu"cfokpkuvtcvkwu"swg"eqorngkzkp"6"cp{u"fg"rgtocpﬂpekc"c"nÓgortguc"
cod"cswguvc"ecvgiqtkc"jcp"fg"rcuuct"c"nc"ecvgiqtkc"fÓqÝekcn1c"fg"ugiqpc"cfokpkuvtctiu si acrediten la titulació de formació professional de primer grau o batxillerat, o
swcnugxqn"vkvwncek„"qÝekcn"fg"ect evgt"cp ngi"swg"kpenqiwk"eqpgkzgogpvu"fg"eqortabilitat, informàtica o similars respecte el lloc desenvolupat. Els qui han ascendit
c"nc"ecvgiqtkc"fÓqÝekcn"fg"4c"cfokpkuvtcvkw"rqfgp"tgcnkv¦ct"ngu"vcuswgu"rt”rkgu"fg"nc"
ecvgiqtkc"fg"rtqegfﬂpekc0"Gnu"qÝekcnu1cngu"fg"4c"cfokpkuvtcvkwu"swg"cetgfkvkp"wpc"
rgtocpﬂpekc"c"nÓgortguc"fg"6"cp{u"k"cetgfkvgp"nc"vkvwncek„"fÓ"HR"ugiqp"itcw"dtcpec"
cfokpkuvtcvkxc"q"swcnugxqn"vkvwncek„"qÝekcn"fg"ect evgt"cp ngi"q"uwrgtkqt"q"swg"gp"
el seu defecte de manera voluntària, assisteixin i aprovin els processos formatius
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que faciliten els sindicats i les organitzacions empresarials a través dels organismes
qÝekcnu."jcp"fÓceegfkt"c"nc"ecvgiqtkc"fÓqÝekcn1c"fg"rtkogtc"cfokpkuvtcvkw0"Cswguvu"
processos formatius s’han de dur a terme fora de la jornada de treball. Aquells que
jcp"cuegpfkv"c"qÝekcn"fg"3c"cfokpkuvtcvkw"rqfgp"tgcnkv¦ct"ngu"vcuvgu"rt”rkgu"fg"nc"
categoria de procedència.
Article 38
Ajuda escolar
Els treballadors/ores que facin estudis mitjans o superiors han d’establir, de comú
acord amb l’empresa, els horaris que permetin el desenvolupament dels seus estudis
sense impediment de la feina diària.
Rgt"cnu"Ýnnu1Ýnngu"fgnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"cod"gfcvu"eqortgugu"gpvtg"gnu"5"k"gnu"38"
cp{u."uÓguvcdngkz"wpc"clwfc"gueqnct"rgt"c"nÓcp{"4229"fg"66.;9"gwtqu"rgt"Ýnn1c"k"cp{."
ngu"swcnu"gu"ogtkvgp"ugortg"swg"gu"eqorngkzk"cswguvc"gfcv"cdcpu"fgn"52"fg"lwp{="
s’han d’abonar al llarg d’aquest mes.
Article 39
Decret llei 1561/1995
Per a la interpretació i el desplegament del Decret 1561/1995 cal remetre’s al
que s’estableix en l’àmbit estatal, i cap de les parts no el pot aplicar d’una manera
unilateral.
Article 40
Multes i sancions de trànsit
Les empreses són responsables, si escau, de les sancions i multes de trànsit i
seguretat vial que l’autoritat imposi als conductors/ores si aquestes són imputables
a les empreses.
El conductor/a està obligat a lliurar la denúncia a l’empresa, com més aviat millor,
uk"ug"nc"jk"jc"pqvkÝecv"rgtuqpcnogpv0"Gnu"fguceqtfu"gp"cswguvc"ocvﬂtkc"jcp"fg"rcuuct"
a la Comissió Paritària.
Article 41
Cànon de negociació del Conveni
L’import del cànon de negociació a què es refereix l’article 11 de la LOLS és de
30 euros per despeses de gestió dels sindicats representats en la Comissió Negociadora del Conveni. Ambdues parts acorden que aquest import s’ha d’abonar d’una
sola vegada i les empreses l’han d’ingressar al compte bancari que els sindicats
designin a aquest efecte.
En el termini de 30 dies després de la data de publicació del Conveni en el butnngv "qÝekcn"eqttgurqpgpv."gnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"swg"pq"xwniwkp"swg"ugÓnu"fgueqorvk"
la quantitat que s’ha recollit en l’apartat 1 d’aquest article en concepte de cànon
de negociació, han de manifestar-ho voluntàriament i per escrit a la direcció de
l’empresa.
Aquesta clàusula té la vigència d’aquest Conveni.
Per facilitar les gestions burocràtiques en relació amb el cànon de negociació
del Conveni, en les empreses en què hi hagi comitè d’empresa o delegats/ades de
personal, el treballador/a que no vulgui que se li descompti aquest cànon els ho ha
de comunicar per escrit. Un cop s’hagi acabat el termini establert (30 dies), aquests
jcp"fg"nnkwtct"c"nÓgortguc"nc"tgncek„"fgÝpkvkxc."k"nÓgortguc"jc"fg"hgt"gn"fgueqorvg"cwtomàtic del cànon i l’ingrés al compte que els sindicats designin a aquest efecte.
Article 42
Durada del contracte i ascensos
42.1 L’ingrés a la feina s’ha d’efectuar d’acord amb les disposicions aplicables
en aquesta matèria, i el contracte s’ha de formalitzar per escrit quan ho exigeixi
alguna norma o ho sol·liciti qualsevol de les parts. Si no hi ha contracte escrit en què
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gu"tgÞgevgkzkp"gnu"gngogpvu"guugpekcnu"k"ngu"rtkpekrcnu"eqpfkekqpu"fÓgzgewek„"fg"nc"
prestació, s’ha d’informar el treballador/a de tot això per escrit quan es tracti d’una
comesa nova en el centre de treball i, en tot cas, quan aquest ho sol·liciti.
6404" Ngu"qticpkv¦cekqpu"swg"Ýtogp"xqngp"hqogpvct"nÓqewrcek„"guvcdng"gp"gn"
ugevqt0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."jcp"fg"rtqoqwtg"ngu"ceekqpu"pgeguu tkgu"rgtswﬂ"gu"
donin les circumstàncies legals i socioeconòmiques que ho facin possible. Per facilitar el manteniment del nivell de llocs de treball actual en el sector i, si és possible,
l’augment d’aquest nivell, l’ingrés de treballadors/ores en les empreses es pot fer
a l’empara de la modalitat de contractació que sigui aplicable i millor satisfaci les
necessitats i l’interès de les empreses.
42.3 La durada màxima del període de prova, que s’ha de concertar per escrit,
és de 6 mesos per als tècnics titulats, de 3 mesos per a la resta del personal del grup
1 i de 2 mesos per a la resta de treballadors/ores.
42.4 La promoció, dins de cada grup professional, l’ha de fer la direcció de
l’empresa, havent consultat prèviament la representació legal dels treballadors/ores
i prenent com a referència fonamental el coneixement de les comeses bàsiques del
lloc de treball que cal cobrir, l’experiència en les funcions assignades a aquest lloc
q"ukoknctu."gnu"cp{u"fg"rtguvcek„"fg"ugtxgku"c"nÓgortguc."nc"kfqpg•vcv"rgt"cn"nnqe"k"ngu"
facultats organitzatives de l’empresa. El comitè d’empresa o els delegats/ades de personal poden designar 1 dels seus membres perquè participi en el procés selectiu.
El fet que es produeixi una baixa no comporta que hi hagi una vacant automàticament, que només es crea quan ho determini la direcció de les empreses en virtut
de les seves facultats d’organització de la feina i en funció de les seves necessitats
reals.
Article 43
Tribunal Laboral de Catalunya
Ngu"rctvu"Ýtocpvu"fÓcswguv"Eqpxgpk."gp"tgrtgugpvcek„"fgnu"vtgdcnncfqtu"k"gortgugu"
compreses en l’àmbit personal, pacten expressament sotmetre’s als procediments de
eqpeknkcek„"k"ogfkecek„"fgn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn"fg"Ecvcnwp{c."rgt"c"nc"tguqnwek„"fgnu"
eqpÞkevgu"ncdqtcnu"fg"ecktg"eqnángevkw"q"rnwtcn"swg"gu"rwiwkp"uwuekvct."ckz "eqo"gnu"
de caràcter individual no exclosos expressament de les competències de l’esmentat
Tribunal als efectes d’allò que estableixen els articles 63 i 154 del TRLPL.
En particular manifesten la seva voluntat a sotmetre’s als procediments següents:
Conciliació, a través de les delegacions territorials del Tribunal Laboral de
Ecvcnwp{c."gp"swcnugxqn"fgnu"eqpÞkevgu"rtgxkuvqu"cpvgtkqtogpv0
Ogfkcek„."fcxcpv"nc"Eqokuuk„"fg"Ogfkcek„"fgn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn"fg"Ecvcnwp{c0
Conciliació sobre serveis de manteniment en cas de vaga davant la delegació
gurge Ýec"fgn"VNE"gp"nÓguogpvcfc"ocvﬂtkc0
Article 44
Formació continuada
Ngu"rctvu"swg"Ýtogp"xcnqtgp"nc"korqtv pekc"fg"nÓCeqtf"pcekqpcn"fg"hqtocek„"
eqpvkpwcfc"Ýtocv."gpvtg"ngu"qticpkv¦cekqpu"rcvtqpcnu"k"ukpfkecnu"oﬁu"tgrtgugpvcvkxgu"
(CEOE, CEPIME, UGT, CIG i CCOO).
Per això, es comprometen a fomentar-la conjuntament.
Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv"gu"etgc"wpc"eqokuuk„"rctkv tkc"fgn"ugevqt."swg"vﬁ"wpc"eqoposició de 8 membres: 4 de la representació patronal i 4 de la representació sindical.
Cswguvc"Eqokuuk„"uÓjc"fg"eqpuvkvwkt."eqo"c"o zko."cn"ecr"fg"4"oguqu"fg"nc"Ýtoc"
del Conveni.
La Comissió Paritària de la província de Barcelona té com a funcions:
Fomentar la formació dels treballadors/ores del seu àmbit, d’acord amb el que
estableix l’Acord nacional de formació continuada.
Informar, orientar i promoure els plans agrupats en l’àmbit de la província de
Barcelona.
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Fer estudis, anàlisis i diagnòstics de les necessitats de formació continuada
d’empreses i treballadors/ores del sector en la província de Barcelona.
A més de les funcions pròpies de la Comissió, esmentades més amunt, aquesta
ha de promoure les qüestions següents:
a) El desenvolupament personal i professional.
d+" NÓgÝe ekc"geqp”okec"swg"oknnqtk"nc"eqorgvkvkxkvcv"fg"ngu"gortgugu0
c) L’adaptació als canvis tecnològics.
d) Contribuir a la formació.
Totes les empreses tenen l’obligació d’informar els representants legals dels treballadors de quina és la formació realitzada i els permisos individuals de formació
(PIF) que han de concedir.
Article 45
OqfkÝecek„"uwduvcpekcn"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn
Gp"gnu"ecuqu"fg"oqfkÝecek„"uwduvcpekcn"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn."nÓgortguc"
no ha d’aplicar aquestes mesures sense haver esgotat un període de consultes de
30 dies per a les empreses amb comitè d’empresa i 15 dies per a les empreses amb
delegat/ada de personal, llevat que hi hagi un termini legal superior.
Article 46
Empreses de treball temporal
En la contractació de serveis amb les empreses de treball temporal, s’han de tenir
en compte les normes següents:
Casos d’utilització
1. El contracte de posada a disposició és el subscrit entre l’empresa de treball temporal i l’empresa usuària, i té per objecte la cessió del treballador/a per
prestar serveis en l’empresa usuària, sota la direcció de la qual queda sotmès el
treballador/a.
2. Es poden subscriure contractes de posada a disposició, si es tracta de satisfer
necessitats temporals de l’empresa usuària, en els casos següents:
a) Per a la realització d’una obra o servei determinat l’execució del qual, tot i que
limitada en el temps, és d’una durada incerta.
b) Per atendre les exigències circumstancials del mercat, l’acumulació de tasques
o l’excés de comandes, encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa.
c) Per substituir treballadors/ores de l’empresa, amb dret a reserva de lloc de
treball.
d) Per cobrir temporalment un lloc de treball permanent mentre duri la selecció
o promoció.
3. El contracte de posada a disposició s’ha de formalitzar per escrit segons els
termes que s’estableixen reglamentàriament.
Durada
1. La durada màxima del contracte de posada a disposició és de 6 mesos en el
cas previst en la lletra b) de l’apartat anterior i de 3 mesos en el cas previst en la
lletra d). En la resta de casos, la durada ha de coincidir amb el temps durant el qual
subsisteix la causa que va motivar el contracte respectiu.
40" Uk"c"nc"Ý"fgn"vgtokpk"fg"rqucfc"c"fkurqukek„"gn"vtgdcnncfqt1c"eqpvkpwc"rtguvcpv"
serveis a l’empresa usuària, se l’ha de considerar vinculat a l’empresa per un convtcevg"kpfgÝpkv0
3. És nul·la la clàusula del contracte de posada a disposició que prohibeixi a
nÓgortguc"wuw tkc"nc"eqpvtcevcek„"fgn"vtgdcnncfqt1c"c"nc"Ý"fgn"eqpvtcevg0
Exclusions
Les empreses no poden subscriure contractes de posada a disposició en els casos
següents:
a) Per substituir treballadors/ores en vaga en l’empresa usuària.
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b) Per a la realització de les activitats i feines que, per la seva especial perillositat
per a la seguretat i la salut, es determinin reglamentàriament.
c) Quan en els 12 mesos immediatament anteriors a la contractació l’empresa hagi
amortitzat els llocs de treball que es pretenen cobrir per acomiadament improcedent
o per les causes previstes en els articles 50, 51 i 52.c) de l’Estatut dels treballadors,
excepte en els casos de força major.
d) Per cedir treballadors/ores a altres empreses de treball temporal.
S’acorda constituir una comissió que analitzi i estudiï dins del sector la utilització
de les empreses de treball temporal.
S’acorda que aquestes contractacions, en còmput anual i per centre de treball, es
mantinguin dins dels percentatges següents, malgrat que se’n pugui analitzar la superació en els casos en què escaigui, a criteri de la comissió que s’ha de constituir:
Gortgugu"fg"oﬁu"fg"48"k"Ýpu"c"322"vtgdcnncfqtu1qtgu."gn"47'0
Gortgugu"fg"oﬁu"fg"322"vtgdcnncfqtu1qtgu."gn"42'0
En els dos casos s’ha d’arrodonir l’excés amb la unitat immediatament superior.
Article 47
Inaplicació salarial
NÓgortguc"swg"rgt"tcqpu"geqpqokeqÝpcpegtgu"pq"rwiwk"hgt"htqpv"c"ngu"eqpfkekqpu"
econòmiques contingudes en aquest Conveni col·lectiu totalment o en part, per
poder-se acollir a la inaplicació de la totalitat o part d’aquestes, ha de comunicar
la seva intenció mitjançant un escrit a la Comissió Paritària del Conveni. Parallelament, ha de sol·licitar el tràmit de mediació davant el Tribunal Laboral de
Ecvcnwp{c"*VNE+0
Gn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn"fg"Ecvcnwp{c"rqv"uqnánkekvct"vqvc"nc"fqewogpvcek„"swg"eqpukfgtk"
necessària, i l’empresa l’ha de facilitar.
En les empreses en què s’acordi la inaplicació, s’ha de crear una comissió de
seguiment, integrada pels representants dels treballadors/ores de l’empresa i la
direcció, que amb l’assessorament necessari ha de vetllar pel compliment del que
jcik"ceqtfcv"gn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn"fg"Ecvcnwp{c."ckz "eqo"rgt"nc"uwrgtcek„"fg"ngu"
causes que hagin motivat la inaplicació.
Fgu"swg"nÓgortguc"uqnánkekvc"gn"vt okv"fg"ogfkcek„"Ýpu"c"nc"Ý"fgn"rtqeﬁu"pq"rqfgp"
passar més de 30 dies.
S’ha de guardar secret professional absolutament sobre la informació i/o documentació que aporti l’empresa.
Mitjançant un escrit, l’empresa ha de donar compte a la Comissió Paritària del
tguwnvcv"fg"nc"ogfkcek„"fcxcpv"gn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn"fg"Ecvcnwp{c."k"jk"jc"fÓcflwpvct"
una còpia de les actes de mediació.
La sol·licitud d’inaplicació de l’increment salarial l’han de fer les empreses dins
fgn"ogu"ugi¯gpv"c"nc"pqvkÝecek„"c"ngu"rctvu"swg"Ýtogp"fg"nÓceqtf"fg"tgikuvtg"k"nc"
publicació de l’autoritat laboral.
Article 48
Contracte de formació
Aquesta contractació es pot aplicar a joves amb edats compreses entre els 16 i
gnu"43"cp{u."cod"nÓqdlgevkw"fg"hceknkvct"nc"hqtocek„"vg”tkec"k"rt evkec"pgeguu tkc"rgt"
c"nÓgzgtekek"fÓcniwp"fgnu"qÝeku"q"nnqeu"fg"vtgdcnn"eqttgurqpgpvu"cnu"itwru"fg"rgtuqnal administratiu i taller que es detallen en les taules salarials annexes a aquest
Conveni.
Nc"fwtcfc"fgn"eqpvtcevg"pq"rqv"ugt"kphgtkqt"c"8"oguqu"pk"uwrgtkqt"c"4"cp{u0
Nc"hqtocek„"vg”tkec"fgn"vtgdcnncfqt1c"jc"fg"ugt"gswkxcngpv."eqo"c"o pko."cn"37'"
del total de la jornada pactada.
Els treballadors/ores amb contracte de formació han de percebre, per la realització
de les seves tasques, els salaris que consten en les taules salarials del Conveni. Queda
expressament prohibida la compensació del temps de formació per salari.
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El treballador/a en formació ha de rebre la formació pràctica sota la tutoria de
nc"rgtuqpc"swg."c"cswguv"ghgevg."fgukipk"nÓgortguc."swg"jc"fg"vgpkt"nc"swcnkÝecek„"
professional requerida. Les funcions de tutoria s’han de desenvolupar dins de la
jornada ordinària i, si les desenvolupa un empleat/ada de l’empresa, s’ha de considerar, amb tots els efectes, temps de treball efectiu.
Swcp"Ýpcnkv¦k"gn"eqpvtcevg."gn"vwvqt"jc"fg"xcnqtct"nc"swcnkÝecek„"rtqhguukqpcn"fgn"
treballador/a en formació per assumir les funcions pròpies de la categoria per a la
qual ha estat format.
Article 49
Contractació a temps parcial
Perquè les empreses puguin contractar directament un treballador/a mitjançant
wp"eqpvtcevg"fÓwpc"fwtcfc"fg"34"jqtgu"q"ogp{u"c"nc"ugvocpc."q"6:"q"ogp{u"cn"ogu."
cal l’acord previ amb els representants dels treballadors/ores.
Article 50
Desenvolupament dels acords interconfederals per a l’estabilitat en l’ocupació
Amb efectes des del 17 de maig de 1998, s’acorda l’extensió del règim jurídic
dels contractes a què es refereix l’article 15 de l’Estatut dels treballadors, així com
l’ampliació de la durada del contracte eventual previst en l’apartat 1.b) de l’article
esmentat a 12 mesos, dins d’un període de 18 mesos, tot això d’acord amb les previsions contingudes en la Llei 63/1997, de 26 de desembre, i en les empreses que
compleixin els requisits que s’estableixen a continuació.
1. El total de la contractació temporal, incloent-hi els contractes de posada a
disposició per empreses de treball temporal i excloent-ne els contractes d’interinitat,
llevat de substitucions per vacances, no ha de superar en 12 mesos, en condicions
de jornada homogènia i per centre de treball, els límits següents:
c+" Hkpu"c"72"vtgdcnncfqtu1qtgu."57'0
d+" Hkpu"c"322"vtgdcnncfqtu1qtgu."52'
e+" Oﬁu"fg"322"vtgdcnncfqtu1qtgu."47'0
Les fraccions resultants s’han d’arrodonir de més.
Ngu"rctvu"swg"Ýtogp"cswguv"ceqtf"rqfgp"fgocpct"c"nc"tgrtgugpvcek„"ngicn"fgnu"
treballadors/ores o a l’empresa la remissió a la Comissió Paritària del Conveni de
les dades relatives a aquest acord, que s’han d’enviar a la Comissió esmentada en
el termini màxim d’1 mes.
A partir del 17 de maig de 1999, qui no compleixi els requisits establerts en aquest
article i vulgui regularitzar aquesta situació ho ha de pactar necessàriament, en matèria d’ocupació, amb la representació legal dels treballadors/ores de l’empresa.
Per superar els límits establerts anteriorment, de manera que no computin a aquest
efecte, s’ha de comptar amb l’acord dels representants dels treballadors/ores i l’aval
de la Comissió Paritària.
Article 51
Preavís
D’acord amb el que preveu l’article 49.d) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, el
treballador/a que causi baixa voluntàriament en l’empresa ha de fer un preavís en el
termini previst al seu contracte i, si no en té, amb 15 dies de temps; en cas contrari,
nÓgortguc"swgfc"hcewnvcfc"rgt"fgfwkt"fg"nc"nkswkfcek„"Ýpcn"nc"swcpvkvcv"gswkxcngpv"
al nombre de dies en què no s’ha comunicat el preavís.
Article 52
Règim disciplinari
52.1 Són faltes les accions o omissions dels treballadors/ores comeses en la
feina, en relació amb la feina o que derivin de la feina, que suposin una infracció
de les obligacions de tota mena que imposen al treballador/a l’ordenament jurídic
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de l’Acord general, el Conveni col·lectiu i la resta de normes i pactes, individuals o
eqnángevkwu="gu"encuukÝswgp"gp"nngwu."itgwu"k"oqnv"itgwu0"Pq"gu"eqpukfgtc"kplwuvkÝecfc"
l’absència a la feina per privació de llibertat del treballador/a si posteriorment és
absolt dels càrrecs que hagin donat lloc a la seva detenció.
52.2 Són faltes lleus:
740403" Vtgu"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"c"nc"hgkpc."ugpug"nc"lwuvkÝecek„"fgiwfc."eqogugu"
en el període d’1 mes.
740404" Pq"pqvkÝect"rgt"swcnugxqn"okvl ."rtﬂxkcogpv"c"nÓcduﬂpekc."jcxgpv/jq"rqiwv"
fer, la impossibilitat d’acudir a la feina i la causa.
740405" NÓcdcpfqpcogpv"fg"nc"hgkpc"fkpu"fg"nc"lqtpcfc."ugpug"wpc"ecwuc"lwuvkÝecfc."
encara que sigui per un temps breu.
52.2.4 Descuits o negligències en la conservació del material.
52.2.5 La manca de respecte i consideració de caràcter lleu al personal de l’empresa i al públic, incloent-hi la manca d’higiene i netedat personals.
52.2.6 La no-utilització del vestuari i equip que hagi estat facilitat per l’empresa
amb instruccions d’utilització.
740409" Hcnvct"c"nc"hgkpc"3"fkc."ugpug"wpc"ecwuc"lwuvkÝecfc."gp"gn"rgt qfg"fÓ3"
mes.
52.3 Són faltes greus:
740503" Oﬁu"fg"5"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"pq"lwuvkÝecfgu"gp"nÓcuukuvﬂpekc"c"nc"hgkpc."
comeses durant el període d’1 mes.
740504" Hcnvct"c"nc"hgkpc"4"fkgu"gp"3"ogu"ugpug"wpc"ecwuc"lwuvkÝecfc0
52.3.3 Lliurar-se a jocs, siguin els que siguin, dintre de la jornada de treball, si
pertorben el servei.
52.3.4 La desobediència a les ordres i instruccions de l’empresari/ària en qualsevol matèria de treball, incloent-hi el control d’assistència, així com no complir
els tràmits administratius previstos o conseqüència de l’activitat que ha de fer el
treballador/a.
52.3.5 L’al·legació de causes falses per obtenir llicències.
52.3.6 La negligència o desídia reiterada en la feina que n’afecti la bona marxa.
52.3.7 Les imprudències o negligències en acte de servei. Es considera imprudència en acte de servei el fet de no utilitzar la roba i els equips de seguretat de
caràcter obligatori.
52.3.8 Fer feines particulars durant la jornada sense permís i també fer servir
per a usos propis material de l’empresa.
52.3.9 Les faltes de respecte i consideració a qui treballa en l’empresa, als usuaris
i al públic que constitueixin infracció dels drets que aquests tenen constitucionalment reconeguts.
52.3.10 L’abús d’autoritat en la feina; es considera com a tal la comissió d’un fet
arbitrari sempre que concorrin una infracció manifesta i deliberada d’un precepte
legal i un perjudici notori per a un inferior.
52.3.11 Les dels apartats 2, 3, 4 i 7 de l’article 54.2 sempre que:
Nc"ocpec"fg"pqvkÝecek„"rtﬂxkcogpv"c"nÓcduﬂpekc"*ctvkeng"740404+."nÓcdcpfqpcogpv"
de la feina dins de la jornada (article 52.2.3) o l’absència en la feina sense una causa
lwuvkÝecfc"*ctvkeng"740409+"ukiwkp"oqvkw"fÓgpfcttgtkogpv"gp"nc"uqtvkfc"fgnu"xgjkengu"
o produeixin un trastorn en el desenvolupament normal de l’activitat.
Dels descuits o les negligències en la conservació del material (article 52.2.4)
derivin perjudicis per a la empresa.
52.3.12 La reiteració o la reincidència en falta lleu (exclosa la de puntualitat),
encara que siguin de naturalesa diferent, dins d’1 trimestre i si ha tingut lloc una
sanció que no sigui l’amonestació verbal, i qualsevol altra falta d’una naturalesa
anàloga a les precedents.
52.3.13 La falta de netedat continuada i habitual de tal índole que produeixi les
swgkzgu"lwuvkÝecfgu"fgnu"eqorcp{u1cp{gu"fg"hgkpc0
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52.4 Són faltes molt greus:
740603" Oﬁu"fg"32"hcnvgu"pq"lwuvkÝecfgu"fg"rwpvwcnkvcv"eqogugu"gp"wp"rgt qfg"fg"
8"oguqu"q"42"fwtcpv"3"cp{0
740604" Ngu"hcnvgu"kplwuvkÝecfgu"c"nc"hgkpc"fwtcpv"5"fkgu"eqpugewvkwu"q"7"fÓcnvgtpu"
gp"wp"rgt qfg"fg"8"oguqu."q"32"fkgu"cnvgtpu"fwtcpv"3"cp{0
740605" Nc"kpfkuekrnkpc"q"fguqdgfkﬂpekc"gp"nc"hgkpc0"Gu"swcnkÝec"gp"vqv"ecu"eqo"c"
falta molt greu si el fet implica indisciplina o si en deriva un perjudici per a l’empresa
q"rgt"cnu"eqorcp{u1cp{gu"fg"hgkpc0
52.4.4 Les ofenses verbals o físiques a l’empresari/ària o a les persones que
treballin en l’empresa o als familiars que conviuen amb aquestes persones.
740607" Nc"vtcpuitguuk„"fg"nc"dqpc"hg"eqpvtcevwcn."ckz "eqo"nÓcd¿u"fg"eqpÝcp›c"gp"
l’exercici de la feina; es consideren com a tals el frau o la deslleialtat en les gestions
gpeqocpcfgu="gn"hwtv"q"tqdcvqtk."vcpv"cnu"eqorcp{u1cp{gu"fg"hgkpc"eqo"c"nÓgortguc"
o a qualsevol persona, dut a terme dins de les dependències o vehicles d’aquesta, o
en qualsevol lloc si es duu a terme en acte de servei, i violar el secret de la corresrqpfﬂpekc"q"tgxgnct"c"guvtcp{u"fcfgu"swg"gu"eqpgkzgp"rgt"tc„"fg"nc"hgkpc0
52.4.6 La disminució continuada i voluntària del rendiment normal o pactat de
la feina.
52.4.7 L’embriaguesa habitual o la toxicomania, si repercuteix negativament
en la feina.
52.4.8 L’abandonament de la feina, encara que sigui per un temps breu, si causa
accident.
52.4.9 La imprudència o negligència en acte de servei que impliqui risc d’accident
o perill d’avaria per a la maquinària, el vehicle o les instal·lacions.
52.4.10 La reincidència en falta greu, tot i que siguin de naturalesa diferent,
sempre que es cometin dins d’1 trimestre i hagin estat sancionades, i qualsevol
altra falta d’una naturalesa anàloga a les precedents.
Article 53
Sancions
Les sancions que pot imposar la Comissió de Faltes Disciplinàries són les següents:
c+" Rgt"hcnvgu"nngwu<"coqpguvcek„"xgtdcn"q"rgt"guetkv="uwurgpuk„"fg"uqw"k"hgkpc"Ýpu"
a 2 dies.
b) Per faltes greus: suspensió de sou i feina de 3 a 15 dies; postergació per a
nÓcuegpu"Ýpu"c"5"cp{u0
c) Per faltes molt greus: suspensió de sou i feina de 16 a 45 dies; inhabilitació
fgÝpkvkxc"rgt"c"nÓcuegpu="ceqokcfcogpv0
En tot cas, les empreses estan obligades a comunicar als representants dels trebanncfqtu1qtgu"gnu"hgvu"korwvcvu"k"nc"swcnkÝecek„"rtﬂxkc"fg"nc"ucpek„"swg"uÓkorquc"c"wp"
vtgdcnncfqt1c"cod"wpc"cpvgncek„"uwÝekgpv."swg"eqo"c"o pko"ﬁu"fg"5"fkgu"ncdqtcdngu"
per a les faltes molt greus, greus i lleus, per estudiar conjuntament els fets integrants
de la falta que se li imputa. Aquest tràmit no és necessari en l’amonestació verbal.
Si no s’arriba a un acord entre l’empresa i els representants dels treballadors/ores,
les parts han de fer ús de les facultats que els reconeix la llei. Sempre que es tracti
de faltes molt greus, relacionades amb l’assetjament en qualsevol dels seus vessants,
l’empresa pot adoptar la suspensió de feina i sou, com a mesura prèvia i cautelar
pel temps estrictament necessari per aclarir els fets, amb el límit d’un mes, sens
perjudici de la sanció que s’hagi d’imposar.
Aquesta suspensió ha de ser comunicada als representants dels treballadors.
Si la jurisdicció competent revoca la sanció, l’empresa ha d’abonar els salaris
corresponents a la suspensió cautelar de feina i sou que s’ha acordat.
Aquesta suspensió es pot acordar igualment en uns altres supòsits de conformitat
amb la RLT.
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Article 54
Prescripció
Les faltes dels treballadors/ores prescriuen: al cap de 10 dies hàbils, les lleus; al
cap de 20 dies hàbils, les greus, i al cap de 60 dies hàbils, les molts greus, a comptar
des de la data en què l’empresa tingui coneixement que s’han comès i, en tot cas,
al cap de 6 mesos d’haver-se comès.
Article 55
Assetjament sexual
La direcció de les empreses i els representants dels treballadors/ores han de
vetllar pel màxim respecte a la dignitat deguda al treballador/a, i han de tenir una
especial cura que no es produeixin situacions d’assetjament sexual o vexacions de
qualsevol mena, que han de ser sancionades d’acord amb el que preveu l’article 54,
en funció de la gravetat del fet.
Article 56
Llei de violència de gènere
NÓgortguc"jc"fg"vgpkt"gurgekcn"ewtc."ugortg"uqvc"vqvcn"eqpÝfgpekcnkvcv."fÓcrnkect."
a petició dels treballadors/ores que ho pateixin, els drets recollits a Llei orgànica
1/2004, sobre mesures de protecció integral contra la violència de gènere i on es
reconeixen els següents drets als treballadors/ores víctimes de violència de gènere,
gnu"swcnu"gu"tguugp{gp"c"eqpvkpwcek„"c"ocpgtc"qtkgpvcvkxc<
Reducció de jornada de treball i reordenació del temps de feina: el treballador/ora
víctima de violència de gènere té dret, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret
a l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució
proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball a través de l’adaptació
fg"nÓjqtctk."fg"nÓcrnkecek„"fg"nÓjqtctk"Þgzkdng"q"fÓcnvtgu"hqtogu"fÓqtfgpcek„"fgn"vgoru"
que s’utilitzin a l’empresa.
Canvi de centre de treball: el treballador/ora víctima de violència de gènere que
es vegi obligat a abandonar el lloc de treball a la localitat on presta els seus serveis,
per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral, té dret
preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria
equivalent, que l’empresa tingui vacant a qualsevol altre dels seus centres de treball.
En tals supòsits, l’empresa està obligada a comunicar el treballador/ora les vacants
existents en l’esmentat moment o aquelles que es puguin produir en el futur. El
trasllat o el canvi de centre de treball té una durada inicial de 6 mesos, durant els
quals l’empresa té l’obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava
el treballador/ora. Acabat aquest període, el treballador/ora pot optar entre la tornada
al seu lloc de treball anterior o la continuïtat en el nou. En aquest últim cas decau
l’esmentada obligació de reserva.
El contracte de treball es pot suspendre per decisió del treballador/ora que es
vegi obligat a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de
violència de gènere. L’esmentada suspensió té una durada inicial que no pot excedir
de 6 mesos, llevat que de les actuacions de tutela judicial resulti que l’efectivitat del
dret de protecció de la víctima requereixi la continuïtat de la suspensió. En aquest
cas, el jutge pot prorrogar la suspensió per períodes de 3 mesos, amb un màxim
de 18 mesos.
Extinció voluntària del contracte de treball amb dret a desocupació: el contracte
de treball s’extingeix per decisió del treballador/ora que es vegi obligat a abandonar
fgÝpkvkxcogpv"gn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn"eqo"c"eqpugs¯ﬂpekc"fg"ugt"x evkoc"fg"xkqnﬂpekc"
de gènere.
Tgeqpgkzgogpv"fg"ecwuc"lwuvkÝecfc"c"ngu"cduﬂpekgu"q"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"oqvkxcfgu"
per situacions físiques o psicològiques, acreditades pels serveis socials d’atenció o
serveis de salut, segons procedeixi.
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Article 57
Adequació Llei igualtat
57.1 Protecció a la maternitat.
Existeix el dret a canvi de lloc de treball per embaràs o lactància quan es demostri
que les condicions de feina (tòxica, perillosa, penosa, etc.) puguin produir avortaments o deformacions al fetus. En aquest cas, s’ha d’assegurar el mateix salari i la
incorporació al lloc de treball habitual quan la treballadora es reincorpori després
del part.
Igualment en el supòsit que no es pugui situar i optar per la suspensió del contracte,
en els termes previstos a l’article 26 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, sobre risc durant l’embaràs o la lactància natural. La suspensió del contracte
Ýpcnkv¦c"gn"fkc"gp"swﬂ"uÓkpkek•"nc"uwurgpuk„"fgn"eqpvtcevg"rgt"ocvgtpkvcv"dkqn”ikec"q"
el lactant compleixi 9 mesos, respectivament o, en ambdós casos, quan desaparegui
la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre
compatible amb el seu estat.
57.2 Discriminació laboral.
Les decisions unilaterals de l’empresa que impliquin discriminacions directes
o indirectes desfavorables per raó d’edat o discapacitat o favorables o adverses
en matèria de retribucions, jornades, formació, promoció i altres condicions de
treball, per circumstàncies de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil,
condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, adhesió
o no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors en
nÓgortguc"q"nngpiwc"fkpu"fg"nÓGuvcv"gurcp{qn."ckz "eqo"ngu"fgekukqpu"fg"nÓgortgsari que suposin un tracte desfavorable dels treballadors com a reacció davant
d’una reclamació efectuada en l’empresa o davant d’una acció administrativa
o judicial destinada a exigir el compliment del principi d’igualtat de tracte i no
discriminació.
57.3 Flexibilitat horària.
C"oﬁu"fg"nc"Þgzkdknkvcv"jqt tkc"rtgxkuvc"gp"ngu"fkurqukekqpu"ngicnu."eqpxgpekqpcnu"
o en acords d’empresa, els treballadors i treballadores que tinguin al seu càrrec
Ýnnu"ogpqtu"fg":"cp{u."q"ewtc"fg"hcoknkctu"swg"eqpxkuswkp"cod"gn"vtgdcnncfqt"k"pq"
desenvolupin activitat retribuïda i/o percebin ingressos superiors al salari mínim
interprofessional (a excepció de pensions derivades de la Seguretat Social, de
lwdkncek„."xkfw•vcv"k"kpecrcekvcv+"Ýpu"cn"4p"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"cod"
alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, degudament acreditada, tenen dret
a adaptar la durada i distribució de la jornada de treball per fer efectiu el seu dret
a la conciliació de la vida personal familiar i laboral, previ acord amb l’empresa, i
gu"rgtogv"swg"cswguvc"gu"fgugpxqnwrk"Ýpu"k"vqv"hqtc"fgn"ugw"jqtctk"jcdkvwcn."ugortg"
dins dels horaris de la seva àrea funcional.
Gp"ecu"fg"eqpÞkevg"q"fguceqtf."ngu"rctvu"ug"uqvogvtcp"cn"VNE"gp"gnu"vgtogu"rtgvistos a l’article 43 del present Conveni col·lectiu.
57.4 Reducció de jornada.
Qui, per raons de guarda legal, tingui a la seva cura directa algun menor de 8
cp{u."q"wpc"rgtuqpc"cod"fkuecrcekvcv"h ukec."ru swkec"q"ugpuqtkcn."fgiwfcogpv"
acreditada, que no exerceixi una activitat retribuïda, té dret a una reducció de
lqtpcfc"fg"vtgdcnn."cod"nc"fkuokpwek„"rtqrqtekqpcn"fgn"ucnctk"gpvtg"cnogp{u"31:"fg"
la jornada i un màxim de la meitat de la durada d’aquella, permetent que aquesta
gu"fgugpxqnwrk"Ýpu"k"vqv"hqtc"fgn"ugw"jqtctk"jcdkvwcn."ugortg"fkpu"fgnu"jqtctku"fg"nc"
seva àrea funcional.
Gp"ecu"fg"eqpÞkevg"q"fguceqtf."ngu"rctvu"ug"uqvogvtcp"cn"VNE"gp"gnu"vgtogu"rtgvistos a l’article 43 del present Conveni col·lectiu.
57.5 Excedències.
El treballador té dret a situar-se en les següents possibilitats d’excedències;
30" Gzegfﬂpekc"xqnwpv tkc="rgt qfg"o pko"6"oguqu."o zko"7"cp{u0"Cswguv"ftgv"
només es pot exercir una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut
5"cp{u"fgu"fgn"Ýpcn"fg"nÓcpvgtkqt"gzegfﬂpekc"xqnwpv tkc0
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40" Gzegfﬂpekc"rgt"ewtc"fg"Ýnnu="fwtcfc"pq"uwrgtkqt"c"5"cp{u"rgt"cvgpftg"ecfc"
Ýnn."vcpv"uk"jq"ﬁu"rgt"pcvwtcnguc"eqo"rgt"cfqrek„"q"gp"gnu"uwr”ukvu"fÓceqnnkogpv."vcpv"
permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des
de la data de naixement, o en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa.
3. Excedència per cura de familiars dependents, que no desenvolupin activitat
tgvtkdw•fc="fwtcfc"pq"uwrgtkqt"c"4"cp{u"rgt"cvgpftg"wp"hcoknkct"Ýpu"cn"4p"itcw"fg"
eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."swg"rgt"tcqpu"fÓgfcv."ceekfgpv."ocncnvkc"q"fkuecrcekvcv"pq"
puguin valer-se per si mateix.
4. Comú a tots els supòsits d’excedència.
a) L’excedència en els supòsits 2) i 3) anteriors, es pot gaudir de forma fraccionada.
b) Excepte per a la voluntària, en la resta de supòsits computaran tots els efectes
d’antiguitat, com a temps efectivament treballat.
c) En els supòsits previstos en els apartats anteriors 2) i 3), el treballador/a té dret
c"nc"tgugtxc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"fwtcpv"gn"3t"cp{0"Vtcpueqttgiwv"nÓguogpvcv"rgt qfg"
la reserva queda condicionada a un lloc de treball del mateix grup professional o
categoria equivalent.
57.6 Protecció a l’embaràs i a la maternitat.
1. Permís per lactància.
Gn"rgto u"tgvtkdw•v"rgt"ncev pekc"fkctk"Ýpu"cnu";"oguqu"fgn"pgp."gu"rqv"uwduvkvwkt"
a voluntat del treballador/ora:
a) Per a la reducció de la jornada en els termes previstos legalment, a l’inici o
cn"Ýpcn"fg"nc"ocvgkzc0
b) Per acumulació de les mateixes, gaudint de 3 setmanes acumulables al
període de permís maternal, que es realitza ininterrompudament i a continuació
del mateix.
Gp"gn"uwr”ukv"fg"rctv"o¿nvkrng."cswguv"uÓkpetgogpvc"gp"4"ugvocpgu"rgt"ecfc"Ýnn"c"
partir del 2n.
D’ambdues opcions en pot gaudir indistintament el pare o la mare en el cas que
ambdós treballin.
En el supòsit que el treballador/ora opti per l’acumulació d’hores, l’ha de solnkekvct"cnogp{u"cod"37"fkgu"fÓcpvgncek„"c"nc"eqpenwuk„"fgn"rgt qfg"fgn"rgto u"rgt"
maternitat.
2. Descans per maternitat a temps parcial.
Els períodes de permisos per maternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o
permanent, a què es refereix l’article 48.4 de l’Estatut dels treballadors, pot gaudir-se en règim de jornada completa o, a opció del treballador/ora a temps parcial,
sempre que la reducció de la jornada no sigui inferior a la meitat de la mateixa, en
els termes establerts en el Reial decret 1251/2001 de 16 de novembre. Una vegada
qrvcv"rgt"cswguv"tﬂiko"gurgekcn"pqoﬁu"rqv"oqfkÝect/ug."rgt"ecwugu"tgncekqpcfgu"
amb la seva salut o la del menor.
3. Vacances.
Ngu"xcecpegu"eqttgurqpgpvu"c"nÓcp{"fgn"pckzgogpv"fgn"Ýnn."ugortg"swg"pq"uÓjcik"
pogut gaudir anteriorment a causa del descans maternal, es pot gaudir encara que
jcik"cecdcv"nÓcp{"pcvwtcn"c"swﬂ"eqttgurqpiwkp0
4. Cobertura de baixes per maternitat, excedències i reducció de la jornada.
En els supòsits de permís per maternitat, reducció de jornada, excedència amb
reserva de lloc de treball i suspensió del contracte per riscs durant l’embaràs o la
lactància, si l’empresa el considera necessari, es cobreixen els llocs de treball mitjançant contractes d’interinitat.
5. Salut i seguretat durant l’embaràs.
C"rctvkt"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"nc"vtgdcnncfqtc"c"nÓgortguc"fgn"ugw"godct u."uÓjc"
d’avaluar el seu lloc de treball per adoptar, en cas que fos necessari, les mesures
preventives oportunes, per evitar que puguin estar exposades a situacions de risc
que afectin la seva salut o la del fetus, llevat que aquesta circumstància ja estigui
prevista en l’avaluació de riscos laborals de l’empresa.
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6. Permís de maternitat.
En el supòsit de part, la suspensió té una durada de 16 setmanes ininterrompudes
cornkcdngu"gp"gn"uwr”ukv"fg"rctv"o¿nvkrng"gp"4"ugvocpgu"oﬁu"rgt"ecfc"Ýnn"c"rctvkt"fgn"
2n, en cas de mort de la mare, amb independència que aquesta realitzi o no alguna
feina, l’altre progenitor pot fer ús de la totalitat del permís o en el seu cas, de la part
de la qual no gaudeix la mare. En el supòsit de la mort del nounat, el període de
suspensió no es veu reduït.
Les 6 setmanes immediatament posteriors al part són de descans obligatori per
a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, en iniciar el període
de descans per maternitat, pot optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part
determinada i ininterrompuda de les 10 setmanes restants de forma simultània o
successiva amb la de la mare. L’altre progenitor pot continuar fent ús del període
de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per
a la reincorporació de la mare a la feina, aquesta es trobi en situació d’incapacitat
temporal.
En el cas que la mare no tingui dret a suspendre la seva activitat professional amb
dret a prestació, l’altre progenitor té dret a suspendre el seu contracte de treball pel
període que hagi correspost a la mare.
En els casos de part prematur i aquells en què per una altra causa el nounat hagi
de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió es pot
computar a instàncies de la mare, o en el seu defecte, de l’altre progenitor, a partir
de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen de l’esmentat còmput les 6 setmanes
posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.
En els casos de part prematur amb falta de pes i aquells altres en què el nounat
necessiti, per alguna condició clínica, hospitalització a continuació del part, per
un període superior a 7 dies, el període de suspensió s’amplia en tants dies com el
nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.
57.7 Permís de paternitat.
Gp"gnu"uwr”ukvu"fg"pckzgogpv"fg"Ýnn."cfqrek„"q"ceqnnkogpv"gn"vtgdcnncfqt"vﬁ"ftgv"
a la suspensió del contracte durant 13 dies ininterromputs (o el que marqui l’EL
3/2007 i successives en cada moment) ampliables en el supòsit de part, adopció o
ceqnnkogpv"o¿nvkrngu"gp"4"fkgu"oﬁu"rgt"ecfc"Ýnn"c"rctvkt"fgn"ugiqp0"Cswguvc"uwurgpuk„"
és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat regulats
a l’article 48.4 ET.
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En
els supòsits d’adopció o acolliment, aquest dret correspondrà sol a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el període de descans regulat
a l’article 48.4 ET es gaudeixi en la seva totalitat per un dels progenitors, el dret a
la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.
El treballador que exerceix aquest dret pot fer-ho durant el període comprès des
fg"nÓcecdcogpv"fgn"rgto u"rgt"pckzgogpv"fgn"Ýnn."q"fgu"fg"nc"tguqnwek„"lwfkekcn"rgt"
la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial
fÓceqnnkogpv"Ýpu"swg"Ýpcnkv¦k"nc"uwurgpuk„"fgn"eqpvtcevg"tgiwncfc"c"nÓctv0"6:06"GV"q"
immediatament després de l’acabament de l’esmentada suspensió.
La suspensió del contracte a què es refereix aquest article pot gaudir-se en règim
fg"lqtpcfc"eqorngvc"q"rctekcn"fÓwp"o pko"fgn"72'."rtgxk"ceqtf"gpvtg"nÓgortguctk"k"
el treballador, i tal com es determini reglamentàriament.
El permís esmentat es fa extensiu a un dels cònjuges, en els casos de parelles del
mateix sexe.
Article 58
Elaboració i aplicació dels plans d’igualtat
Les representacions tant sindicals com empresarials, estan interessades en desenvolupar mesures per aconseguir la igualtat d’oportunitats per a homes i dones en el
vtgdcnn"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"eqpvtkdwkt"cn"rng"fgugpxqnwrcogpv"fgnu"ftgvu"k"ecrcekvcvu"
de les persones.
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Això suposa un esforç dirigit a corregir les situacions de desigualtat que de fet
puguin donar-se per qualsevol causa i en particular per raó de gènere. El punt de
partida ha de ser tant l’ordenació jurídica en el seu conjunt com les orientacions
de caràcter no discriminatori que al present conveni s’estableixen, com mesures
d’acció positiva.
Per tot allò que s’ha exposat anteriorment i en la mesura que les empreses estan
obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i que
cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."jcwtcp"fÓcfqrvct"oguwtgu"fktkikfgu"c"gxkvct"swcnugxqn"vkrwu"
de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que en la forma que a continuació es detalla, han de negociar, i en el seu cas acordar, amb els representants
legals dels treballadors:
1. En el cas de les empreses de més de 200 treballadors, les mesures d’igualtat a què
es refereix l’apartat anterior s’han de dirigir a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat,
que ha de ser objecte de negociació en la forma que es determini en la legislació laboral
amb l’abast i contingut establert al capítol 3 del títol 4 de la Llei d’igualtat.
2. Les empreses també han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, prèvia negociació
o consulta, en el seu cas, amb la representació legal dels treballadors i treballadores,
quan l’autoritat laboral hagi acordat en un procediment sancionador la substitució de
les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació de l’esmentat pla, en els termes
swg"gu"Ýzkp"gp"nÓceqtf"kpfkecv0
3. L’elaboració i implantació de plans d’igualtat és voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta a la representació legal dels treballadors i treballadores.
4. Els plans d’igualtat inclouran la totalitat d’una empresa, sense perjudici de
l’establiment d’accions especials adequades respecte a determinats centres de
treball.
Per a la correcta elaboració i implantació dels plans d’igualtat en el si de les
gortgugu"gu"Ýzgp"gnu"ugi¯gpvu"qdlgevkwu<
a) Reforçar el paper de les empreses en el seu compromís i avenç en el desenvolupament de polítiques d’igualtat.
b) Fomentar una gestió òptima dels recursos humans que eviti discriminacions
i pugui oferir igualtat d’oportunitats reals, recolzant-se en un permanent recurs al
diàleg social.
c) Partint de les conclusions obtingudes, s’examina (sol·licitant, si procedeix, l’ajuda i col·laboració dels organismes institucionals pertinents) un pla de col·laboració
eqpetgv."ckz "eqo"nc"rquukdknkvcv"fÓgncdqtct"wp"eqfk"fg"dqpgu"rt evkswgu"nc"Ýpcnkvcv"
de les quals sigui evitar discriminacions i afavorir la igualtat d’oportunitats.
d) El resultat de la posada en comú d’aquests informes i les seves conclusions, constitueix en l’àmbit que correspon, la memòria anual sobre igualtat d’oportunitats.
58.1 Mètode de treball.
1. Com a metodologia de treball en la negociació d’aquests plans d’igualtat,
s’inicia una fase de diagnòstic i avaluació de la igualtat existent amb motiu de gènere, i s’estableix la necessitat a rebre de l’empresa, de forma prèvia al diagnòstic,
informació objectiva en clau de gènere, en relació amb totes les qüestions que són
objecte de negociació, tant per a la negociació dels plans d’igualtat, com per avaluar
l’aplicació de les mesures d’igualtat.
40" Rgt"c"nc"eqpugewek„"fgnu"qdlgevkwu"Ýzcvu."gnu"rncpu"fÓkiwcnvcv"rqfgp"rtgxgwtg."
gpvtg"cnvtgu."ngu"ocvﬂtkgu"fÓceeﬁu"c"nÓqewrcek„."encuukÝecek„"rtqhguukqpcn."rtqoqek„"
i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir, en termes
d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció
de l’assetjament sexual i de la persecució per raó de sexe.
3. S’estableix, previ diagnòstic, els objectius del pla d’igualtat o en el seu defecte
fg"ngu"oguwtgu"fÓkiwcnvcv0"Qdlgevkwu."swcpvkÝecvu"k"cxcnwcdngu."swcp"ukiwk"rquukdng="
i objectius en els diversos camps relacionats amb la qüestió de gènere.
4. La Comissió d’Igualtat que en el seu cas es composa per membres representants
legals dels treballadors ha de vetllar pel bon funcionament i seguiment dels plans
d’igualtat i accions que es derivin del mateix.
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70" UÓguvcdngkz"swg"gnu"rncpu"fÓkiwcnvcv."k"Ýpu"k"vqv"ngu"oguwtgu"fÓkiwcnvcv."vkpiwkp"
una avaluació periòdica en l’empresa amb caràcter semestral i en tot cas sempre
que els moviments en l’organització del treball i/o contractació i personal ho facin
necessari.
Els criteris d’elaboració del Pla d’Igualtat ha de preveure:
1. L’establiment de criteris d’acció positiva respecte dels grups professionals i
categories en què la dona o l’home sigui subrepresentat/ada, en els diversos moments de la relació laboral: selecció i contractació formació professional, promoció
professional i canvis de grup o cobertura de vacants, ajusts de plantilla. S’ha de
ictcpvkt"ugortg"nÓgzkiﬂpekc"fg"rgtÝnu"rtqhguukqpcnu"pgwvtgu"k"swg"pq"gzkuvgkzk"ecr"
tipus de discriminació en relació amb la situació de les persones.
40" NÓcp nkuk"fgnu"ukuvgogu"fg"encuukÝecek„"rtqhguukqpcn"k"ukuvgogu"tgvtkdwvkwu."cod"
nc"Ýpcnkvcv"fg"eqttgikt"rquukdngu"fkuetkokpcekqpu0
3. Que en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals, es garanteixi que tant l’avaluació
com el propi Pla, prenguin en consideració la dimensió de gènere. S’estableixen
com a mètodes recomanats per a l’avaluació de riscos psicosocials, els comú i convencionalment adoptats, sempre que incloguin en la seva metodologia la dimensió
de gènere.
60" Nc"oknnqtc"fgnu"ukuvgogu"fg"Þgzkdknkvcv"fgn"vgoru"fg"vtgdcnn."rgt"vcn"fÓcwiogpvct"ngu"
garanties i seguretat per a les persones, i la capacitat d’autogestió del temps de treball.
S’han de tenir en consideració, sempre que sigui possible, les situacions personals
diverses, per exemple, dependència sobrevinguda (separació amb tutela), tenir persones
i/o menors a càrrec, per a assistència a formació. S’han d’incorporar de forma prèvia
als canvis obligatoris, l’establiment de sistemes de voluntarietat i permuta.
5. La necessitat de conciliar la vida laboral i personal.
6. La necessitat de difondre i millorar la Llei de violència de gènere.
7. La implantació o millora dels procediments de protecció respecte de l’assetjament sexual o persecució a raó de gènere. S’han d’enfortir, especialment, els aspectes
de prevenció, els procediments àgils i discrets per a la protecció de la víctima, i les
garanties del lloc de treball.
8. Anàlisi de les possibles raons de gènere quan en circumstàncies diverses, es
detecti la pèrdua d’ocupació de la dona. S’han d’establir criteris i atenció personalitzada per a la protecció de l’ocupació de la dona.
58.2 Comissió Paritària Sectorial d’Igualtat.
Per al correcte desenvolupament de tot el previst al present article quant a l’aplicació,
interpretació, seguiment i evolució dels acords sobre plans i mesures d’igualtat en
les empreses entre homes i dones, s’acorda en l’àmbit del present Conveni col·lectiu,
la constitució d’una Comissió Paritària Sectorial d’Igualtat que estarà formada per
4 representants de cada una de les parts.
L’esmentada Comissió ha d’entendre de totes les consultes que es realitzin en les
matèries esmentades, i s’ha de reunir totes les vegades que sigui requerida, s’ha de
tgwpkt"kiwcnogpv"ugoguvtcnogpv."c"Ý"fÓcxcnwct"nÓcrnkecek„."fgugpxqnwrcogpv"k"gxqnwek„"
al si de les empreses del plans i mesures d’igualtat acordats al present Conveni.
Gnu"rncpu"fÓkiwcnvcv"Ýzctcp"gnu"eqpetgvu"qdlgevkwu"fÓkiwcnvcv"c"cttkdct."ngu"guvtcvﬂikgu"
i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes
gÝec›qu"fg"ugiwkogpv"k"cxcnwcek„"fgnu"qdlgevkwu"Ýzcvu0
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Comissió d’Estudi de la subrogació d’empreses
UÓceqtfc"nc"etgcek„"fÓwpc"eqokuuk„"swg"fg"ocpgtc"gurge Ýec"guvwfk•"nc"uwdtqicek„"
per a determinades activitats incloses dins de l’àmbit d’aplicació del Conveni. Ha de
tenir per objectiu analitzar, discutir i valorar l’abast i la transcendència i, si escau,
dirimir l’àmbit d’aplicació de la subrogació i també els subsectors afectats hipotèticament. Aquesta comissió de caràcter paritari ha d’estar formada per 8 membres
com a màxim, que han de tenir els mateixos drets i obligacions que els integrants de
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la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu. Els seus acords han de ser assumits
per la Comissió Negociadora i incorporats al Conveni col·lectiu.
ANNEX 1
Taula salarial 2007 (IPC + 1 = 3%)
C: categoria; SM: salari base mes/dia; SD: salari base mes/dia; T: total mes/dia;
TA: total anual; B: base càlcul H. O. segons art. 17; HE: hora extra

C
SM
Grup 1
Personal superior i tècnic
Cap de servei ................ 1.669,66
Inspector principal ....... 1.577,24
Gpikp{gt"q"nnkegpekcv..... 1.577,24
Gpikp{gt"vﬂepke.............1.346,63
ATS ............................... 1.014,29
Cap de secció ................1.346,63
Cap de negociat ............1.209,58
Analista.........................1.209,58
Cap de trànsit 1a ........... 1.164,82
Cap de trànsit 2a ...........1.092,80
Encarregat general........1.209,58
Cap de taller ..................1.346,63
Contramestre
o encarregat ...................1.131,07
Grup 2
Personal d’administració
QÝekcn"3c .......................1.092,82
Programador
ordenador ......................1.092,82
QÝekcn"4c..........................974,07
Controlador operador ......974,07
Encarregat
de magatzem ................. 1.113,84
Auxiliar administratiu..... 897,51
Perforista-gravador ......... 897,51
Telefonista........................864,57
Contracte de formació
3gt"cp{..............................566,36
Contracte de formació
4p"cp{...............................608,33
Grup 3
Personal de moviment
Cap de transit 3a ...........1.052,54
Capatàs ......................... 1.014,29
Conductor mecànic
i TPC ..................................33,97
Conductor .......................... 31,31
Conductor de furgoneta ....29,56
Aux. magatzem basculer .............................28,55
Mosso especialitzat ........... 27,87
Ajudant mosso
i mosso esp......................... 27,87
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SD

T

TA

B

HE

296,64
292,41
292,41
281,92
266,80
281,92
275,60
275,60
273,64
270,33
275,60
281,92

1.966,30
1.869,65
1.869,65
1.628,55
1.281,09
1.628,55
1.485,18
1.485,18
1.438,46
1.363,13
1.485,18
1.628,55

29.744,50
28.294,75
28.294,75
24.678,25
19.466,35
24.678,25
22.527,70
22.527,70
21.826,90
20.696,95
22.527,70
24.678,25

13,86
12,66
12,66
12,26
11,63
12,66
13,86

14,56
13,29
13,29
12,88
12,21
13,29
14,56

272,12 1.403,19

21.297,85

11,97 12,56

270,33 1.363,15 20.697,25

11,63 12,21

270,33 1.363,15 20.697,25
264,97 1.239,04 18.835,60
264,97 1.239,04 18.835,60

11,63 12,21
10,58 11,11
10,58 11,11

271,31
261,49
261,49
259,98

21.027,25
17.635,00
17.635,00
17.118,25

11,81
9,91
9,91
9,62

12,40
10,40
10,40
10,10

126,84

693,20 10.648,00

5,98

6,28

136,26

744,59

6,42

6,74

1.385,15
1.159,00
1.159,00
1.124,55

11.418,85

268,54 1.321,08 20.066,20 11,27 11,84
266,80 1.281,09 19.466,35 10,94 11,48
8,93
8,82
8,71

42,90
40,13
38,27

19.769,50 11,11 11,66
18.509,15 10,40 10,92
17.662,85 9,92 10,42

9,80
9,77

38,35
37,64

17.699,25
17.376,20

9,94 10,44
9,76 10,25

9,77

37,64

17.376,20

9,76 10,25
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C
SM
Expenedor/a
i greixador/a ....................... 27,87
Conductor/a carretó
elevador i grua ...................29,56
Mosso.................................27,27

SD

T

TA

9,77

37,64

17.376,20

9,76 10,25

8,71
9,74

38,27
37,01

17.662,85
17.089,55

9,92 10,42
9,60 10,08

1.116,98 17.004,70
1.109,78 16.896,70
4,55 16.812,00
643,13 9.896,95
1.109,78 16.896,70

9,55 10,03
9,49 9,97
9,44 0,00
5,56 5,84
9,49 9,97

Grup 4
Personal de serveis auxiliars i tallers
Cobrador .......................... 857,34 259,64
Porter i vigilant .................817,15 292,63
Netejador/a hora .................. 3,41
1,14
Itwo"38/39"cp{u ............. 518,46 124,67
Ordenança.........................817,15 292,63
Sotscap o mestre/mestra
taller .............................. 1.192,81 274,91
Encarregat general........1.092,84 270,33
Encarregat
de magatzem .................1.052,54 268,54
Cap d’equip ........................ 33,35
8,90
QÝekcn"3c ............................32,98
8,87
QÝekcn"4c............................ 30,78
8,79
QÝekcn"5c............................ 29,49
8,70
Mosso de taller
especialista ........................ 27,87
9,77
Peó ..................................... 27,27
9,74
Contracte de formació
3gt"cp{.................................17,74
4,19
Contracte de formació
4p"cp{.................................18,88
4,66

B

37119

HE

1.467,72 22.265,80 12,51 13,13
1.363,17 20.697,55 11,63 12,21
1.321,08 20.066,20 11,27 11,84
42,25 19.473,75 10,94 11,49
41,85 19.291,75 10,84 11,38
39,57 18.254,35 10,26 10,77
38,19 17.626,45 9,90 10,40
37,64
37,01

17.376,20
17.089,55

9,76 10,25
9,60 10,08

21,93 10.228,15

5,75

6,03

23,54

6,16

6,47

10.960,70

ANNEX 2Dietes (2,7%)
Dietes nacionals
Dinar...................................13,30
Sopar ..................................13,30
Dormir................................12,51
Esmorzar ..............................5,03
Total ....................................44,14
Dieta TIR
Dinar...................................21,64
Sopar ..................................19,98
Dormir................................18,65
Esmorzar ..............................7,67
Total ....................................67,94
Dinar plaça ...........................9,72
Fkgvc"Cngocp{c ................ 84,99
Dieta Itàlia ......................... 72,63
Dieta mat-èries perilloses ..45,18
(07.269.160)
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