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Després de la signatura del PREACORD, CCOO continua 

treballant per un redactat consistent del conveni 

 

Tal com vam comentar en l'anterior comunicat del passat 4 de gener, després de 

la signatura del preacord que assentava les bases per al nou Conveni de 

Consultoria, faltava arribar a un consens en el redactat abans de la signatura 

definitiva. 

Des de CCOO continuem treballant de forma activa en col·laboració amb 

l'assessoria jurídica per a la definició de les diferents clàusules i assegurar així un 

text consistent. Es tracta d'un procés tediós en el qual cal posar tota l'atenció per 

no deixar res a interpretacions personals, una cosa que comporta un temps i que 

esperem es perllongui el menys possible. D'altra banda, hi ha avenços importants 

i la sensación general és positiva, cosa que ens porta a pensar que la signatura 

del conveni pugui no demorar-se gaire. Us recordem el que es va signar en el 

preacord: 

 

Retribucions: 

Actualització de les taules vinculada a l' SMI: Es revisaran les taules en cada 

pujada de l' SMI, actualitzant aquelles que quedin per sota. A més, s' acorda 

un diferencial mínim de 80 euros entre cada categoria després de l'adequació. 
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Què significa això? 

Això suposa que cap categoria professional tornarà a quedar per sota de l'SMI 

ja que, en el moment en què, si a conseqüència de pujades futures alguna quedés 

per sota, haurà de ser actualitzada automàticament al nou SMI, i no només això, 

sinó que la categoria immediatament superior ha d'estar almenys 80 euros per 

sobre d'aquesta després de l'adequació, si no és així, haurà d'incrementar-se fins 

a assolir ésta diferència i el mateix amb la següent, i així successivament, evitant 

amb això que els nivells més baixos es vegin "comprimits" i s'igualin els salaris. 

Aquesta vinculació a l'SMI, juntament amb la desaparició del nivell E-III de 

totes les àrees, suposarà ja per a 2023 una actualització de més del 33%, en 

taules, dels salaris mínims del conveni. A més, s'ha acordat que el complement 

personal per a aquestes categories es reparteixi entre el salari base i el plus 

conveni, eliminant així aquest concepte compensable i absorbible, la qual cosa 

permetrà cobrar els triennis d'antiguitat (en no poder absorbir-la) a tots els 

nivells que estaven per sota del SMI. 

Increments salarials: 

2022: Increment mitjà nominal en taules del 10,75% (5,5% mitjà -que varia en 

funció de cada Àrea i Nivell- respecte a les taules que parteixen del SMI), amb 

efectes retroactius des de l'1 de juliol de 2022 per a l'abonament 

d'endarreriments. 

2023: Increment salarial en taules del 2,5% amb efectes retroactius des de l'1 

de gener. 

2024: Increment salarial en taules del 2%. 

Àrea de Programació: Salt automàtic al nivell E-I als 3 anys d'experiència a l'E-

II. 

Quilometratge: Actualització a 0,25€/km (actualment 0,17€), suposa un 

increment del 32%. 

Per a l'Àrea d'Estudis de Mercat: actualització a 0,22€/km des de l'1 de gener de 

2023 i a 0,23€ des de l'1 de gener de 2024. 

Dietes: Actualització a 55€ (actualment 52,06€), increment del 5,35%. Per a 

Caps de Zona, Inspector-Entrevistador i Entrevistador-Enquestador actualització a 

38,55 €. 

Classificació professional: 5 Àrees, una més que ara. L'actual Àrea 3 passa a 

dividir-se en una àrea de Programació (es queda com a Àrea 3) i una àrea de 

Consultoria (passar a denominar-se Àrea 4). Se'n crea una de nova per al CAU. En 

el text de conveni es concretarà un redactat dels grups professionals d'acord amb 

les funcions que es realitzen en cada àrea. 

Teletreball: Regulació garantint una compensació mínima de despeses de 

17€/mes (millorable per acord col·lectiu amb la RLPT a cada empresa). 

Des de CCOO aprofitem per agrair el suport rebut, una cosa imprescindible per 

aconseguir millores mitjançant la negociació col·lectiva i recordar-vos que estem 

sempre disponibles per a allò que necessiteu. 

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI.  AFÍLIA'T! 
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