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Acord per signar un IV 
Conveni

El 7 de juliol de 2016 hem 
arribat a una acord de 
conveni per aquest i els 
propers dos anys (2016
2018), en el que serà el 
IV Conveni 
Autonòmic de 
Catalunya.

Els termes de l’acord són els següents:

• Increments salarials pel 2016, un 0’7
tots els conceptes sobre les taules salarials 
vigents. 

• Salaris del 2017: increments en un 1’3
en tots els conceptes sobre les taules 
salarials del 2016. 

• Salaris del 2018: increments en un 2
tots els conceptes sobre les taules salarials 
del 2017. 

• Rebaixa de la distribució irregular de la 
jornada fins a 60 hores anuals, i amb un 
màxim de 2 hores diàries.  

• Ampliació del permís de quatre dies en els 
casos de defunció del cònjuge, pares o 
fills, incloent-hi familiars en el primer grau 
d’afinitat també (família política equivalent).

• S’assimila la referència a la família política 
per tots els permisos. 

• Hospitalització: el permís es podrà gaudir 
mentre duri la hospitalització. 

• Continuem mantenint conceptes com el de 
l’antiguitat i les baixes mediques 
retribuïdes, que són de forta discussió en 
molts altres sectors.     
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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 aque
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi am
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
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, 
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

Serveis de CCOO de Catalunya – Sectorial de Serveis Administratius i Tècnics
Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 
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Acord per signar un IV 
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Catalunya 
juliol de 2016 hem 

arribat a una acord de 
conveni per aquest i els 
propers dos anys (2016 -
2018), en el que serà el 
IV Conveni d’ITV 
Autonòmic de 
Catalunya.  

Els termes de l’acord són els següents:  

Increments salarials pel 2016, un 0’7 % en 
conceptes sobre les taules salarials 

Salaris del 2017: increments en un 1’3 % 
en tots els conceptes sobre les taules 

Salaris del 2018: increments en un 2 % en 
tots els conceptes sobre les taules salarials 

a distribució irregular de la 
jornada fins a 60 hores anuals, i amb un 

Ampliació del permís de quatre dies en els 
casos de defunció del cònjuge, pares o 

hi familiars en el primer grau 
ítica equivalent). 

S’assimila la referència a la família política 

Hospitalització: el permís es podrà gaudir 
mentre duri la hospitalització.  
Continuem mantenint conceptes com el de 
l’antiguitat i les baixes mediques 

són de forta discussió en 

Amb aquest compromís de firma, posem en 
valor l’existència d’un conveni fort en un 
moment de gran incertesa respecte al futur del 
sector. Com dèiem en anteriors comunicats, 
tot i que fa ja diversos anys que l’IPC s’ha 
convertit en un paràmetre negatiu, est
pactant augments salarials, del 0’6
dos darrers anys passem al 0’7
seguretat d’un 1’3% i un 2
dos anys, en els que no hi ha indicadors que 
garanteixin una mínima estabi
CAP conveni col·lectiu a Catalunya
la previsió per exemple de pagar el 2
l’any 2018. 

Donem resposta a la inquietud en moltes 
estacions al respecte de la jornada irregular, 
fent baixar-la de 90 a 60 hores anual
propers a la irrellevància, garantint també que 
ningú farà més de 2 hores diàries, encara que 
sigui en moments de màxima feina.        

Finalment volem situar clarament que CCOO, 
agraint la confiança que heu dipositat en 
nosaltres, fent amb aquest acord un exercici 
de responsabilitat i de coherència 
les nostres expectatives: garantint increments 
forts en un entorn de regressió econ
espectacular, regulem de forma més favorable 
la jornada irregular i en definitiva, millorem un 
conveni que ja parteix d’est

Negociació del IV 
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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 
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Amb aquest compromís de firma, posem en 
valor l’existència d’un conveni fort en un 
moment de gran incertesa respecte al futur del 
sector. Com dèiem en anteriors comunicats, 
tot i que fa ja diversos anys que l’IPC s’ha 
convertit en un paràmetre negatiu, estem 
pactant augments salarials, del 0’6 % aquests 
dos darrers anys passem al 0’7 %, i la 
seguretat d’un 1’3% i un 2 % en els propers 
dos anys, en els que no hi ha indicadors que 
garanteixin una mínima estabilitat, ni hi ha 

lectiu a Catalunya que tingui 
la previsió per exemple de pagar el 2 % per a 

Donem resposta a la inquietud en moltes 
estacions al respecte de la jornada irregular, 

la de 90 a 60 hores anuals, nivells 
ància, garantint també que 

gú farà més de 2 hores diàries, encara que 
xima feina.         

Finalment volem situar clarament que CCOO, 
nt la confiança que heu dipositat en 

nosaltres, fent amb aquest acord un exercici 
de responsabilitat i de coherència respecte de 
les nostres expectatives: garantint increments 
forts en un entorn de regressió econòmica 
espectacular, regulem de forma més favorable 
la jornada irregular i en definitiva, millorem un 
conveni que ja parteix d’estàndards alts.  
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