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Avui 21 gener 2014, després d'un any de dures negociacions, finalment hem aconseguit signar el conveni, 
del que havíem arribat al preacord del 26 de setembre de 2013. 
 
Els nostres delegats, que han format part de la comissió negociadora del III Conveni, han valorat la 
necessitat de mantenir l'existència del conveni sectorial, ja que tal com tenim la situació social després de la 
reforma laboral, és l'eina amb la qual poder seguir lluitant pels drets de tots i cadascun dels treballadors. 
 
En aquest context, passem a ressaltar els punts més importants: 
 

 Vigència: Tres anys, 2013-2015 

 Tractament salarial: 

o 2013 Increment de tots els conceptes salarials en un 1,75 %. 

o 2014 Increment fix de tots els conceptes salarials un 0,6%, el màxim contemplat pel Segon 

Acord Estatal de Negociació Col·lectiva. En cas que hi hagi un increment general de tarifes 

als usuaris i l'IPC sigui superior al 0,6% es garanteix IPC de l'any anterior. 

o 2015 Increment fix de tots els conceptes salarials un 0,6%, el màxim contemplat pel Segon 

Acord Estatal de Negociació Col·lectiva. En cas que hi hagi un increment general de tarifes 

als usuaris i l'IPC sigui superior al 0,6% es garanteix IPC de l'any anterior. 

Després d'estar fortament qüestionats durant la negociació es salvaguarden d'acord amb la praxi prèvia: 
 

 El complement d'Incapacitat Temporal al 100% i des del primer dia. Recordem que això suposa que 

per conveni les persones treballadores en cas de baixa mèdica per contingència comuna o accident 

no laboral reben el salari total, complementant les empreses les prestacions de la seguretat social 

(cas de no existir aquesta cobertura durant els tres primers dies no hi hauria salari, del dia 4 al 20 es 

rebria un 60%, i del 21 en endavant un 75%). 

 Els mecanismes d'antiguitat, pel que fa a la generació de triennis, el sistema d'escalat, i revaloració 

de quanties, que s'efectuarà en els mateixos percentatges que els faci el salari base. 

 La jornada laboral anual es manté en els mateixos paràmetres anteriors, el que permet mantenir el 

nombre de dies de vacances i de lliure disposició, així com alguns dies inhàbils per al calendari 

laboral, com el 24 i el 31 de desembre. 

 Jornada irregular. Introduïda per la reforma laboral de febrer de 2012, suposa la discrecionalitat de 

les empreses per a l'augment de la jornada ordinària en dies concrets i la seva compensació en la 

mateixa quantia en altres dies del calendari laboral. En la negociació s'han limitat molt 

significativament els efectes, amb els següents paràmetres: 

o El nombre d'hores flexibles serà de 90 hores anuals, una reducció del 50% des de les 

170/180 que marcaria el 10 % de la jornada anual que la llei posa a disposició de les 

empreses. 

o El nombre de màxim d'hores de jornada irregular al dia serà de 3 hores al dia amb un límit 

màxim de 10 hores efectives de treball, i una més cas de ser necessari desplaçament. 

o Es concretarà el calendari laboral d'hores flexibles tres vegades l'any, detallant els períodes 

disponibles per extensió, com els de compensació (octubre, gener i maig). Amb aquest punt 

s'eviten els 5 dies de preavís que marca la llei, quedant establert el mateix en pràcticament 

60 dies. 

o Per a les persones treballadores que s'estenguin jornada per Setmana Santa, Agost i Nadal 

s'estableix un plus del 15% sobre l'hora normal. La llei no marca cap retribució d'aquestes 
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PROTECCIÓ DE DADES:  
 

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del qual és 

titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional 

de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la 

Federació corresponent al sector a què pertany l’empresa en 

què treballis i que pots comprovar en www.ccoo.cat. La 

finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers 

es el manteniment de la teva relació com a persona afiliada 

amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més 

aquestes dades podran servir per enviar-te informació sobre 

les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb 

altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o 

en la web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 

d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant 

una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 

DNI i indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la CS 

CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al 

fitxer de la CS CONC, i al domicili de la CS CCOO, situat en el 

carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers 

de la CS CCOO i de les federacions. Si tens algun dubte pots 

enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 

934.812.902 

Fitxa d’afiliació   data ………….......…..….....….. 

 
Nom i cognoms ......................................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….................................................…......... Data naixement  ............. / ................/….......... 
 
Adreça ........................................................................................................................................................................................................................ 
 
Població ....................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 
Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................................ 

Domiciliació:   

                       

 Banc/Caixa               Oficina            D       C             Compte/llibreta 
 Firma: 

Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................….....................            

(Fes-la arribar als teus representants de COMFIA-CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 
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hores fixant el seu mecanisme de compensació en mateix temps en una altra jornada com 

es va indicar anteriorment. 

o La jornada irregular, convé recordar per evitar equívocs, no es pot aplicar durant el descans 

setmanal del treballador o els dies del calendari que no siguin laborables. 

 
Com CCOO, hem decidit signar sempre pensant pel bé comú de la totalitat dels treballadors i intentant 
garantir els drets laborals, la conciliació familiar, un projecte d'igualtat i garantir una millora en el poder 
adquisitiu. 


