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Signat el Conveni de Comerç de la pell de 

Barcelona (2018-2019) 
 

El dimarts 31 de juliol de 2018 hem 
signat el conveni col·lectiu de comerç de la 
pell de Barcelona per als anys 2018 i 2019. 
 

Les principals novetats són les següents: 
 

 Vigència: 2 anys (2018-2019). 
 Increment salarial: d'un 2% per a l'any 2018 

i d'un 2% per a l'any 2019. Operarà la 
clàusula de revisió a l'IPC real per a cada un 
dels anys si aquest índex supera l’increment 
salarial pactat. 

 Nocturnitat: s'introdueix el recàrrec del 25% 
en les hores nocturnes (sobre les hores 
realitzades entre les 22: 00h i les 06: 00h). 

 Discriminació per raó d'edat: s'eliminen els 
nivells retributius establerts en funció de l'edat 
de les persones treballadores. 

 Malaltia: s'adequa a la llei el procediment per 
poder verificar l'estat de salut de les persones 
treballadores. 

 Jornada: reducció de la jornada de 1826 
hores i 27 minuts a 1815 hores. 

 Llenguatge no sexista: utilització de 
llenguatge no sexista en la classificació 
professional. 

 

Valoració: per CCOO tots els canvis introduïts en 
el text del conveni són d'avanç respecte al 
conveni anterior, tant en els aspectes socials com 
en els salarials, ja que vam recuperar la clàusula 
de revisió salarial, introduïm nous drets 
econòmics, eliminem els nivells salarials més 
baixos i reduïm la jornada màxima anual.  
 

Compromesos amb tu! 

El martes 31 de julio de 2018 hemos firmado el 
convenio colectivo de comercio de la piel de 
Barcelona para los años 2018 y 2019. 
 

Las principales novedades son las siguientes: 
 

 Vigencia: 2 años (2018-2019). 
 Incremento salarial: de un 2% para el año 

2018 y de un 2% para el año 2019. Operará la 
cláusula de revisión al IPC real para cada uno 
de los años si dicho índice supera el incremento 
salarial pactado.  

 Nocturnidad: se introduce el recargo del 25% 
en las horas nocturnas (sobre las horas 
realizadas entre las 22:00h y las 06:00h). 

 Discriminación por razón de edad: se eliminan 
los niveles retributivos establecidos en función de 
la edad de las personas trabajadoras. 

 Enfermedad: se adecua a la ley el 
procedimiento para poder verificar el estado de 
salud de las personas trabajadoras. 

 Jornada: reducción de la jornada de 1826 
horas y 27 minutos a 1815 horas. 

 Lenguaje no sexista: utilización de lenguaje no 
sexista en la clasificación profesional.  

 

Valoración: para CCOO todos los cambios 
introducidos en el texto del convenio son de 
avance respecto al convenio anterior, tanto en los 
aspectos sociales como en los salariales, ya que 
recuperamos la cláusula de revisión salarial, 
introducimos nuevos derechos económicos, 
eliminamos los niveles salariales más bajos y 
reducimos la jornada máxima anual. 
 

¡Comprometidos contigo! 

CONVENIO DEL COMERÇ DE LA  PELL DE BARCELONA 

31 de juliol de 2018 


