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CCOO signa el conveni 

del comerç del metall de Tarragona

El dimecres 11 de desembre de 2019 s'ha 
signat el conveni col•lectiu del comerç del 
metall per a Tarragona i província. CCOO 
valorem com a positiu l'acord ja que 
complim amb els objectius sindicals fixats 
en l'Acord per a Ocupació i la Negociació 
Col·lectiva, quant als percentatges 
d'increment i pel fet que a data d'1 de 
gener de 2020 tots els nivells retributius 
estaran per sobre dels 14.000 euros 
anuals. 
 
Com a principals novetats s'ha negociat i 
acordat el següent: 

 Vigència: 2 anys (2019-2020). 

 Es pacta la revaloració sobre tots els 
conceptes retributius: dieta completa, mitja 
dieta, quilometratge, ajuda escolar, salari 
basi i antiguitat. 

 Els percentatges d'increment, sobre tots els 
conceptes citats anteriorment, són del 2% 
per a l'any 2019 i del 2% per a l'any 2020. 

 Eliminació d'alguns nivells retributius més 
baixos (Aprenent fins a 18 anys, Aprenent 
major de 18 anys, Aspirant 16/18 anys i 
Auxiliar Caixa 16/18 anys). 

 Creació d'una borsa de 8 hores per acudir 
a exàmens per a l'obtenció de títols 
acadèmics o professionals. 

El miércoles 11 de diciembre de 2019 se ha 
firmado el convenio colectivo del comercio 
del metal para Tarragona y provincia. CCOO 
valoramos como positivo el acuerdo ya que 
cumplimos con los objetivos sindicales 
fijados en el Acuerdo para Empleo y la 
Negociación Colectiva, en cuanto a los 
porcentajes de  incremento y por el hecho de 
que a fecha de 1 de enero de 2020 todos los 
niveles retributivos estarán por encima de los 
14.000 euros anuales. 
 

Como principales novedades se ha 
negociado y acordado lo siguiente: 

 Vigencia: 2 años (2019-2020). 

 Se pacta la revalorización sobre todos los 

conceptos retributivos: dieta completa, media 

dieta, kilometraje, ayuda escolar, salario base 

y antigüedad. 

 Los porcentajes de incremento, sobre todos los 

conceptos citados anteriormente, son del 2% 

para el año 2019 y del 2% para el año 2020. 

 Eliminación de algunos niveles retributivos 

más bajos (Aprendiz hasta 18 años, Aprendiz 

mayor de 18 años, Aspirante 16/18 años y 

Auxiliar Caja 16/18 años). 

 Creación de una bolsa de 8 horas para acudir 

a exámenes para la obtención de títulos 

académicos o profesionales. 
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